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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

LiPiec – sierPień – wrzesień 2022

•	 Od	niedzieli	26	czerwca	do	5	września	–	Koncerty	Organowe	
w	sanktuarium	krzeszowskim:	codziennie	godz.	11.00	i	13.00	
w	 bazylice,	 natomiast	 w	 kościele	 pw.	 św.	 Józefa	 w	 soboty	
o	godz.	19.00.

•	 Piątek	1	 lipca	–	pierwszy	piątek	miesiąca.	Odwiedziny	cho-
rych	od	godz.	8.30.	Nocna	adoracja	Najświętszego	Sakramen-
tu	(do	godz.	7.00	w	sobotę).

•	 Sobota	 2	 lipca	 –	 pierwsza	 sobota	 miesiąca.	 O	 godz.	 12.00	
Msza	 św.	 wynagradzająca	 Najświętszemu	 Sercu	 Maryi	 za	
grzechy	świata	–	pielgrzymka	Rycerzy	Maryi	do	Krzeszowa.

•	 Niedziela	 3	 lipca	 –	 zmiana	 tajemnic	 Żywego	 Różańca	
o	godz.	10.00.

•	 Poniedziałek	11	lipca	–	święto	św.	Benedykta,	opata,	patrona	
Europy	–	w	tym	dniu	szczególnie	modlimy	się	za	nasze	Sio-
stry	Benedyktynki;	również	11	 lipca	rocznica	zbrodni	 ludo-
bójstwa	na	Wołyniu.

•	 Wtorek	 19	 lipca	 –	 Msza	 św.	 w	 kościele	 pw.	 św.	 Józefa	
o	godz.	12.00.

•	 Piątek	22	 lipca	–	wspomnienie	św.	Marii	Magdaleny,	zapra-
szamy	w	tym	dniu	do	odwiedzania	Kaplicy	Marii	Magdaleny	
wraz	z	Bożym	Grobem.	Godz.	18.00	Msza	św.	na	którą	zapra-
szamy	Zakon	Rycerski	Świętego	Grobu	Bożego	w	Jerozolimie.

•	 22	lipca	1799	roku	(223	lata	temu)	–	urodziła	się	błogosławio-
na	Paulina	JARICOT	założycielka	Żywego	Różańca.

•	 Niedziela	24	lipca	–	Odpust	ku	czci	Świętej	Anny	o	godz.	15.00	
(wyjście	z	procesją	na	Górę	św.	Anny	o	godz.	14.15).	Na	placu	
przed	bazyliką	poświęcenie	wszystkich	pojazdów	mechanicz-
nych	 (rowerów,	 motocykli,	 samochodów,	 traktorów).	 Kie-
rowców	zapraszamy	na	Eucharystię	o	godz.	12.00	–	po	Mszy	
św.	poświęcenie	pojazdów.

•	 Czwartek	28	lipca	–	rocznica	śmierci	księcia	Bolka	II	Małego	
(1368	r.).

•	 Czwartek	4	sierpnia	–	pierwszy	czwartek	miesiąca.	Modlitwa	
o	nowe	i	święte	powołania	kapłańskie	i	zakonne.

•	 Piątek	 5	 sierpnia	 –	 pierwszy	 piątek	 miesiąca.	 Odwiedziny	
chorych	od	godz.	8.30.	Nocna	adoracja	Najświętszego	Sakra-
mentu	(do	godz.	7.00	w	sobotę).

•	 Sobota	6	sierpnia	–	pierwsza	sobota	miesiąca	o	godz.	12.00	
Msza	 św.	 wynagradzająca	 Najświętszemu	 Sercu	 Maryi	 za	
grzechy	świata.

•	 Niedziela	 7	 sierpnia	 –	 zmiana	 tajemnic	 Żywego	 Różańca	
o	godz.	10.00.

•	 Niedziela	7	sierpnia	–	Odpust	ku	czci	św.	Wawrzyńca	w	Krze-
szówku	o	godz.	14.00;	Festyn	rodzinny	oraz	agapa	u	Państwa	
Zuzanny	i	Jana	Bocheńskich.

wieLKi ODPUsT KrzeszOwsKi 
13 - 15 sierpnia 2022

sobota 13 sierpnia

•	 Msze	św.	w	bazylice	o	godz.	7.00;	12.00	i	18.00

•	 godz.	10.00	–	Droga	Krzyżowa	po	Kalwarii	Krzeszowskiej

•	 godz.	15.00	–	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia

•	 godz.	21.00	–	Apel	Jasnogórski	w	bazylice

niedziela 14 sierpnia – wigilia wniebowzięcia nMP

•	 Msze	św.	w	bazylice	o	godz.	7.30,	10.00,	12.00	i	17.00	–	Sakrament	
Spowiedzi	podczas	wszystkich	nabożeństw.

•	 godz.	 11.00	 –	Msza	 Święta	 odpustowa	w	Czadrowie	 ku	 czci	 św.	
Maksymiliana	Marii	Kolbego

•	 godz.	21.00	–	Apel	Jasnogórski	w	bazylice;	po	apelu	procesja	Ma-
ryjna	ze	świecami	po	Kalwarii	Krzeszowskiej	(po	powrocie	możli-
wość	dalszej	osobistej	modlitwy	przed	Cudowną	Ikoną)

•	 godz.	24.00	–	Pasterka	Maryjna	w	bazylice

Poniedziałek 15 sierpnia

•	 godz.	7.00	–	Godzinki	ku	czci	Niepokalanego	Poczęcia	NMP

•	 godz.	7.30	–	Eucharystia	w	bazylice

•	 godz.	10.00	–	Msza	św.	w	intencji	Ojczyzny

•	 godz.	11.30	–	Modlitwa	Różańcowa	w	intencji	Kościoła,	Ojczyzny	
i	Pielgrzymów	krzeszowskich

•	 godz.	12.00	–	Główna	suma	odpustowa	oraz	procesja	z	Cudownym	
Obrazem	Matki	 Bożej	 Łaskawej	 po	 Placu	 Klasztornym	 –	 prze-
wodniczy	JE	Ks.	Arcybiskup	Józef	Kupny,	Metropolita	Wrocławski	
oraz	JE	Ks.	Bp	Andrzej	Siemieniewski	–	Ordynariusz	Legnicki

•	 godz.	14.00	–	Festyn	i	Koncert	Patriotyczny

•	 godz.	17.00	–	Eucharystia	wieczorna	w	bazylice

•	 Piątek	19	sierpnia	–	Msza	św.	w	kościele	pw.	św.	Józefa	o	godz.	12.00.

•	 Piątek	26	sierpnia	–	uroczystość	NMP	Częstochowskiej,	Msze	św.	
w	bazylice	godz.	7.00	,	12.00	i	18.00.

•	 Środa	31	sierpnia	–	42.	rocznica	powstania	NSZZ	„Solidarność”	
i	 podpisanie	 Umów	 Społecznych	 w	 Gdańsku.	 Szczególny	 dzień	
modlitw	w	intencji	Ojczyzny.

•	 Piątek	 2	września	 –	Pierwszy	piątek	miesiąca.	Odwiedziny	 cho-
rych	 od	 godz.	 8.30.	 Nocna	 adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu	
(do	godz.	7.00	w	sobotę).

•	 Od	2	do	10	września	–	autokarowa	pielgrzymka	z	Krzeszowa	do	
Medjugorie.

•	 Sobota	 3	 września	 –	 Diecezjalna	 Pielgrzyma	 Osób	 Niepełno-
sprawnych	do	Krzeszowa.

•	 Niedziela	 4	 września	 –	 zmiana	 tajemnic	 Żywego	 Różańca	
o	godz.	10.00.

•	 Środa	14	września	–	Odpust	Podwyższenia	Krzyża	Świętego

•	 Poniedziałek	 19	 września	 –	Msza	 św.	 w	 kościele	 pw.	 św.	 Józefa	
o	godz.	12.00.

•	 Niedziela	25	września	–	XI	rocznica	rekonsekracji	kościoła	pw.	św.	
Anny	–	Msza	św.	na	Górze	św.	Anny	o	godz.	15.00.

•	 Sobota	 1	 października	 –	 Pielgrzymka	Żywego	Różańca	Diecezji	
Legnickiej.
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Artykuł wstępny 
od redAkcji 

krzeszowskiej pAni

Od ponad 13 lat w naszym krzeszowskim sanktuarium ukazuje się gazetka „Krzeszowska Pani”. Tytuł 
naszego pisma zasugerowała ówczesna ksieni sióstr benedyktynek s. dr edyta. Pierwszy egzemplarz 
ukazał się w ramach Świąt bożego narodzenia 2008/2009 roku.

Wybór	 tytułu	 naszego	 czasopisma	
odzwierciedla	jego	treść,	która	ma	wypeł-
niać	 jego	 szpalty.	A	więc	 przede	wszyst-
kim	 chodzi	 o	 zamieszczanie	 artykułów	
związanych	z	naszą	parafią	i	sanktuarium.	
Pamiętamy	 o	 wydarzeniach	 związanych	
z	 życiem	Kościoła	 Powszechnego.	Oczy-
wiście	 w	 naszej	 gazetce	 wracaliśmy	 do	
wydarzeń	 przedstawiając	 historie	 parafii	
i	 sanktuarium.	 Jednorazowy	 nakład	 wy-
nosi	250	egzemplarzy,	a	z	okazji	świąt	czy	
uroczystości	 parafialnych	 nakład	wynosi	
350	 egzemplarzy.	 Od	 wielu	 lat	 „Krze-
szowska	Pani”	ukazuje	też	w	formie	elek-
tronicznej,	 można	 korzystać	 z	 czytania	
wchodząc	 na	 stronę	 internetową	 www.
opactwo.eu.

W	 tym	 miejscu	 chciałbym	 podzię-
kować	 tym	 wszystkim,	 którzy	 poma-
gali	 w	 redagowaniu	 czasopism,	 a	 także	
wszystkim	 parafianom,	 którzy	 kiedykol-
wiek	napisali	artykuł	czy	w	obecnym	cza-
sie	piszą	swoje	artykuły.	Dziękuję	za	ubo-
gacenie	w	ten	sposób	treści	naszej	gazetki.	
Serdeczne	 podziękowania	 dla	 drukarni	
w	Nowej	Rudzie	 za	 życzliwość.	Dziękuję	
pracownikom	fundacji	„Europejska	Perła	
Baroku”	panom	Przemkowi	i	Pawłowi	za	
profesjonalne	składanie	każdego	numeru.	
Dziękuję	 pani	Monice	 za	 korektę.	 Nato-
miast	 wszystkim	 czytelnikom	 dziękuję	
za	zainteresowanie,	bo	od	Was	zależy	czy	
nasza	gazetka	w	tej	tradycyjnej	formie	czy	
też	elektronicznej	będzie	się	ukazywać.

Pragnę	 Państwa	 uprzejmie	 poinfor-
mować,	 że	 od	 lipca	 2022	 roku	 „Krze-
szowska	 Pani”	 będzie	 się	 ukazywać	 jako	
kwartalnik.	Niech	Patronka	naszego	cza-
sopisma	 Matka	 Boża	 Łaskawa	 –	 otacza	
redagujących	 swoją	 przemożną	 opieką	
i	 czuwa	 nad	 naszą	 wspólnotą	 parafialną	
oraz	całym	Sanktuarium.

w imieniu redakcji: 
Ks. Marian Kopko

Pielgrzymka w intencji trzeźwości 
i SPektakl „maria od najświętSzego krzyża”
Pochodzą z dużych miast i małych wsi, mają różne wykształcenie i zawody – łączy ich jedno – wspólna 

walka z chorobą alkoholową.

Już	po	raz	24.	w	Sanktuarium	Matki	Bożej	Łaskawej	odbyła	
się	Międzydiecezjalna	Pielgrzymka	Trzeźwościowa.	W	tym	roku	
hasłem	przewodnim	były	słowa:	„Posłani	w	pokoju	Chrystusa,	
budujemy	trzeźwą	i	wolną	Polskę”.	W	pielgrzymce	wzięło	udział	
prawie	200	osób.	To	trzeźwiejący	alkoholicy,	ich	rodziny,	przyja-
ciele,	terapeuci	i	duszpasterze	z	diecezji	legnickiej	i	świdnickiej.	
Pielgrzymkę	 rozpoczęła	 Droga	 Krzyżowa	 po	 Kalwarii	 Krze-
szowskiej.	O	godz.	12.00	pątnicy	 spotkali	 się	w	bazylice,	gdzie	
wzięli	udział	we	Mszy	świętej	w	intencji	wytrwania	w	trzeźwości.	

Eucharystii	 przewodniczył	 Ojciec	 Paweł	 Stanisław	 Tarnowski	
OFM	z	Legnicy,	 a	homilię	wygłosił	ks.	Paweł	Traczykowski	 ze	
Świdnicy.	Również	w	niedzielę	12	czerwca	o	godzinie	12.30	miał	
miejsce	 spektakl	 „Maria	 od	Najświętszego	Krzyża”	w	 reżyserii	
Danuty	 Gołdon-Legler,	 przedstawiający	 biografię	 św.	 s.	 Marii	
de	Mattias,	założycielki	Zgromadzenia	Adoratorek	Krwi	Chry-
stusa.	Sztuka	ta	jest	autorskim	dziełem	Ogólnopolskiego	Teatru	
William-Es	z	Wałbrzycha.

Źródło: legnica.fm
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SPotkanie w krzeSzowie
na zaproszenie ks. prałata 

Mariana Kopko – proboszcza, 
kustosza sanktuarium Matki 
bożej łaskawej w Krzeszowie 
i kawalera OessH, 10 maja 
gościli w nim członkowie zakonu 
rycerskiego Świętego grobu 
w Jerozolimie z terenu Prowincji 
wrocławskiej.

Sanktuarium	 Matki	 Bożej	
Łaskawej	 to	 przede	 wszystkim	
Bazylika	 Mniejsza	 pw.	 Wniebo-
wzięcia	 NMP	 –	 piękna	 późnoba-
rokowa	 świątynia	 z	 przebogatym	
wnętrzem,	 nazywana	 Europejską	
Perłą	 Baroku,	 w	 której	 na	 szcze-
gólną	 uwagę	 zasługuje	 ołtarz	
główny	 z	 monumentalnym	 obra-
zem	 Wniebowzięcia	 NMP,	 zespół	
fresków	 o	 tematyce	 biblijnej	 i	 za-
konnej	 oraz	 organy	 koncertowe	–	
przez	 wielu	 uważane	 za	 najlepiej	
zachowane	organy	barokowe	w	tej	
części	 Europy.	 Na	 placu	 sanktua-
rium	znajduje	 się	 również	kościół	
pw.	 św.	 Józefa	 z	 cyklem	 fresków	
„Śląskiego	 Rembrandta”	M.	Will-
manna	 „Radości	 i	 troski	 św.	 Jó-
zefa”	 -	 prezentującym	 w	 niespo-
tykany	 sposób	 sceny	 z	 życia	 św.	
Rodziny.	W	 tylnej	 części	 bazyliki	
znajduje	 się	 Mauzoleum	 Piastów	
Świdnicko-Jaworskich,	 w	 którym	
w	 gotyckich	 sarkofagach	 spoczy-
wają	 szczątki	 fundatorów	 krze-
szowskiego	opactwa.	Poza	murami	
w	pięknym	krajobrazie	rozsiane	są	
kaplice	Kalwarii	Krzeszowskiej	 li-
czące	33	stacje	służące	rozważaniu	
męki	 Chrystusa.	 Jednak	 najwięk-
szym	 skarbem	 sanktuarium	 jest	
XIII-wieczna	 ikona	 Matki	 Bożej	
Łaskawej	 –	 najstarszy	 wizerunek	
maryjny	w	Polsce.

Źródło: zakon-oessh.pl

Krzeszów dnia 01-06-2022

ŚWIĘTA MARYJA

O MARYJO ŚWIĘTA, TYŚ BŁOGOSŁAWIONA, 
PRZEZ PAPIEŻA,OJCA ŚWIĘTEGO, 
JANA PAWŁA II UKORONOWANA, 

MODLIMY SIĘ DO CIEBIE 
LITOŚCIWA PANI, 

DAJ NAM ZDROWIE 
I BROŃ OD WSZYSTKIEGO ZŁEGO. 

MY W CIEBIE WIERZYMY, 
I UFAMY TOBIE,BO JESTEŚ 

KRÓLOWĄ POLSKI. 
BIEDNY CZY BOGATY W SERCU CIEBIE NOSI.

Kamila Kołban
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KrzeszowsKi jubileusz

2 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł ii ozdobił koronami papieskimi cudowną ikonę Matki 
bożej łaskawej z Jej krzeszowskiego sanktuarium.

Wydarzenie	 to	 przypomniano	
podczas	 dziękczynnej	 Euchary-
stii	 sprawowanej	w	 bazylice	 krze-
szowskiej	 pod	 przewodnictwem	
ordynariusza	 diecezji	 legnickiej	
ks.	 bp.	 Andrzeja	 Siemieniewskie-
go.	 Wszystkich	 jej	 uczestników	
w	serdecznych	słowach	powitał	na	
początku	 Mszy	 św.	 kustosz	 krze-
szowskiego	 sanktuarium	 ks.	 prał.	
Marian	 Kopko.	 Skierował	 je	 nie	
tylko	 pod	 adresem	biskupa	 legni-
ckiego,	ale	 również	pochodzącego	
z	 okolic	 Kamiennej	 Góry	 ks.	 bp.	
Stanisława	Dowlaszewicza,	 posłu-
gującego	w	diecezji	Santa	Cruz	de	
la	Sierra	w	Boliwii,	i	o.	Augustyna	
Węgrzyna,	 ostatniego	 probosz-
cza	 cystersa	 przed	 przekazaniem	
Krzeszowksiej	wspólnoty	w	zarząd	
diecezji	 legnickiej.	 Ojciec	 Augu-
styn	przed	25	 laty	wraz	z	ówczes-
ną	 ksienią	 sióstr	 benedyktynek	
Alojzą	 Dobek	 i	 reprezentantem	

Towarzystwa	Przyjaciół	Krzeszowa	
przekazywali	 na	 ręce	 Ojca	 Świę-
tego	 korony,	 którymi	 Jan	 Paweł	
II	 przyozdobił	 ikonę	Matki	 Bożej	
Łaskawej.	 Nawiązując	 w	 homi-
lii	 do	 samego	 momentu	 korona-
cji,	 ks.	 bp	 Andrzej	 Siemieniewski	
przypomniał	 słowa	 wypowiedzia-
ne	 wówczas	 przez	 Jana	 Pawła	 II:	
„Niech	 ten	 znak	 włożenia	 koron	
na	głowę	Maryi	i	Dzieciątka	Jezus	
będzie	 wyrazem	 naszej	 wdzięcz-
ności	 za	 dobrodziejstwa	 Boże,	
których	tak	wiele	otrzymali	i	stale	
otrzymują	czciciele	Maryi	spieszą-
cy	 do	 krzeszowskiego	 Domu	 Ła-
ski”.	Ksiądz	biskup	apelował	w	tym	
kontekście:	 „Niech	 to	 określenie	
»Dom	Łaski«	jak	najczęściej	zago-
ści	w	naszym	języku,	niech	kojarzy	
się	 z	 Bożymi	 darami,	 które	 spły-
wają	od	Boga	z	góry.	To	są	wielkie	
dzieła	Boże,	za	które	w	uroczystość	
Zesłania	 Ducha	 Świętego	 Panu	

Bogu	 dziękujemy”.	 Na	 zakończe-
nie	 Eucharystii	 Marek	 Mojecki,	
zamiłowany	rekonstruktor	wciela-
jący	 się	w	postać	księcia	Henryka	
Pobożnego,	 którego	 Jan	 Paweł	 II	
przywołał	w	 swojej	 homilii	 25	 lat	
temu	 w	 Legnicy,	 odczytał	 modli-
twę	o	rychłą	beatyfikację	poległego	
w	 bitwie	 pod	 Legnicą	 księcia.	 Ta	
modlitwa	 szczególnie	 jest	 obecna	
od	ubiegłego	roku	w	Kościele	Leg-
nickim,	kiedy	to	rozpoczął	się	jego	
proces	 beatyfikacyjny.	 W	 ramach	
jubileuszowych	 obchodów	 w	 mi-
nioną	sobotę	w	Krzeszowie	odbyła	
się	specjalna	konferencja	naukowa	
przygotowana	 przez	 Politechnikę	
Wrocławską	oraz	Fundację	„Euro-
pejska	Perła	Baroku”.	Wczoraj	na-
tomiast	 kolejny	 raz	w	 tamtejszym	
sanktuarium	 gościli	 Telewizja	
Trwam	i	Radio	Maryja.

Marek Zygmunt
Źródło: naszdziennik.pl
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Uczestnicy Liturgii z okazji 25. rocznicy Koronacji Cudownej Ikony Krzeszowskiej
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rodzina radia maryja 
u królowej Sudetów

Dwudziestą piątą rocznicę ozdobienia koronami papieskimi królującej w Krzeszowie (diecezja 
legnicka) ikony Matki bożej łaskawej obchodziła rodzina radia Maryja z diecezji legnickiej, świdnickiej, 
opolskiej i archidiecezji wrocławskiej.

Dziękczynnej	 Eucharystii	 spra-
wowanej	 w	 poniedziałek,	 transmi-
towanej	 przez	 Radio	 Maryja	 i	 Tele-
wizję	 Trwam	 przewodniczył	 rektor	
Wyższego	Seminarium	Duchownego	
Diecezji	Legnickiej,	ks.	dr	Piotr	Kot.	
Witając	 wszystkich	 jej	 uczestników,	
kustosz	krzeszowskiego	 sanktuarium	
ks.	prał.	Marian	Kopko	wyraził	„wiel-
ką	radość	i	dumę	z	tego,	że	obraz	Mat-
ki	Bożej	Łaskawej,	który	tutaj	w	Krze-
szowie	 znajduje	 się	 od	 XIII	 wieku,	
został	25	lat	temu	ukoronowany	przez	
największego	z	Polaków	św.	Jana	Pa-
wła	II.	Przypomniał,	że	ta	uroczystość	
przed	 25	 laty	 została	 zorganizowana	
dzięki	 pierwszemu	 biskupowi	 legni-
ckiemu	śp.	Tadeuszowi	Rybakowi”.	–	
Aby	dowiedzieć	 się,	 czym	 jest	Radio	
Maryja,	 Telewizja	 Trwam	 dla	 rzeszy	
milionów	słuchaczy	w	Polsce	 i	 za	 jej	
granicami,	 trzeba	by	było	wysłuchać	
wypowiedzi	tych	osób.	Wielu	z	nich,	
moich	 przyjaciół,	 jest	 dzisiaj	 obec-
nych	w	Krzeszowie,	 a	 jeszcze	 więcej	
przy	 odbiornikach	 radiowych	 i	 tele-
wizyjnych	 –	 podkreślił	 ks.	 prał.	Ma-
rian	 Kopko.	 W	 homilii	 ks.	 prał.	 dr	
Aleksander	Radecki,	rezydent	parafii	
katedralnej	 we	 Wrocławiu,	 wskazał,	
że	„przyzwyczaili	się	Polacy	wszystkie	
sprawy	swojego	życia,	różne	jego	mo-
menty,	 ważne	 rozstrzygające	 chwile,	
odpowiedzialne,	takie	jak	wybór	dro-
gi	 życiowej	 czy	powołania,	 jak	naro-
dziny	 dziecka,	 jak	 matura,	 jak	 tyle	
innych	wiązać	z	tym	miejscem,	z	tym	
sanktuarium”.	–	Nikt	nie	policzy	osób,	
które	z	wiarą	przychodziły	w	minio-
nych	wiekach	pod	 tą	niemal	najstar-
szą	 w	 Europie	 ikonę	 Łaskawej	 Pani,	
Królowej	 Sudetów.	 Bo	 rzeczywiście	
jako	Naród	mamy	specyficzną	maryj-
ną	drogę	wiary,	ukształtowaną	przez	
pokolenia	 i	wcale	 się	 tego	 nie	musi-
my	 wstydzić.	 Tę	 maryjność	 trzeba	
nam	nieustannie	pogłębiać,	a	przede	

wszystkim	potwierdzać	 tę	 formę	po-
bożności	własnym	życiem.	Ale	może-
my	być	dumni,	 że	nasze	 losy	 kształ-
towała	Ona,	Królowa	i	Matka	Narodu	
–	akcentował	kaznodzieja.	Przed	Eu-
charystią	odbyła	się	premiera	kantaty	
„Litanie	Krzeszowskie”,	do	której	sło-
wa	napisał	Adrian	Sielicki,	a	muzykę	
skomponował	 Mateusz	 Kazimierski,	
a	 jej	 wykonawcami	 byli:	 Weronika	
Ogonowska	–	sopran,	Daniel	Dziuda	
–	 baryton,	 Zespół	Wokalny	 „Cantus	

Mirabilis”,	 Chór	 Katedralny	 Diece-
zji	 Legnickiej	 oraz	 Zespół	 Muzycz-
ny	„Sonus	Animae”.	Do	uczestników	
krzeszowskich	 uroczystości	 zwrócił	
się	także	drogą	telefoniczną	założyciel	
i	dyrektor	Radia	Maryja,	o.	dr	Tadeusz	
Rydzyk	CSsR.	–	Dziękujemy	za	to,	że	
jesteście.	Pozdrawiam	gorąco	ks.	prał.	
Mariana	Kopko,	 krzeszowskiego	 ku-
stosza	i	proboszcza,	wspaniałego	księ-
dza.	 Dziękujemy	 za	 jego	 gorliwość.	
Pozdrawiam	 także	 innych	 kapłanów,	
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a	wśród	nich	rektora	Wyższego	Semi-
narium	Duchownego	Diecezji	Legni-
ckiej	 ks.	 dr.	 Piotra	Kota,	 który	 prze-
wodniczył	 Mszy	 św.,	 a	 od	 kilku	 lat	
przyjeżdża	 do	Radia	Maryja	 i	 bierze	
udział	 w	 programach	 Uniwersytetu	
Biblijnego.	 Pozdrawiam	 również	 ks.	
prał.	 dr.	 Józefa	 Lisowskiego,	 kancle-
rza	 legnickiej	 Kurii	 Biskupiej,	 który	
doprowadził	 do	 tego,	 że	 to	 sanktua-
rium	i	cały	kompleks	został	tak	pięk-

koncert – „muzyka mową dźwięków*” 
oraz rok kaPłańStwa kS. łukaSza toPorka

w niedzielę 22 maja 2022 roku odbyło się spotkanie z muzyką Johanna sebastiana bacha. również 
w tym dniu ks. łukasz Toporek wikariusz naszej parafii obchodził pierwszą rocznicę święceń kapłańskich.

Zespół	 wykonał	 Kantatę	 Wielkanoc-
ną	BWV	4	Christ	lag	in	Todesbanden	Jo-
hanna	Sebastiana	Bacha	do	słów	Martina	
Lutra.
Zespół	Wokalny	Cantus	Olaviensis:
•	 Damian	Koneczny	–	organy
•	 Barbara	 Szarejko-Nestor	 –	 wykład	

wprowadzający	 i	 kierownictwo	 arty-
styczne

•	 Fundacja	Angelus
•	 Centrum	Sztuki	w	Oławie
•	 Parafia	 pw.	 Wniebowzięcia	 NMP	

w	Krzeszowie

*Tytuł	książki	Nikolausa	Harnoncourta	z	1995	roku.

nie	odrestaurowany	–	zaznaczył	o.	dr	
Tadeusz	Rydzyk	CSsR.	–	Nie	bądźmy	
smutni,	 tylko	 bierzmy	 się	 do	 pracy,	
do	ewangelizacji.	Jak	patrzę	na	świat,	
na	to	wszystko,	co	się	dzieje,	to	sytua-
cja	jest	bardzo	poważna.	W	ostatnim	
roku	wielkimi	prześladowaniami	było	
objętych	340	mln	chrześcijan,	 a	pra-
wie	 6	 mln	 zostało	 zamordowanych.	
Na	pierwszym	miejscu	wśród	krajów,	
które	 prześladują	 chrześcijan,	 kiedyś	

była	 komunistyczna	 Korea,	 a	 teraz	
jest	 Afganistan.	 Nam	 się	 wydaje,	 że	
wszystko	zawsze	będzie	dobrze,	ale	od	
nas,	od	naszego	zaangażowania	zależy	
to,	czy	będą	w	Polsce	ludzie	wierzący	
i	jaka	jest	sytuacja	wiary	–	akcentował	
założyciel	 i	 dyrektor	 Radia	 Maryja,	
dziękując	 również	 za	wspieranie	Ra-
dia	Maryja	i	Telewizji	Trwam.

Marek Zygmunt
Źródło: naszdziennik.pl

Fot. Piotr Jadczyk.
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konferencja 
o duchowości krzeSzowa

W	sobotę	 4	 czerwca	w	 krzeszow-
skim	 sanktuarium	 Matki	 Bożej	 Ła-
skawej	 spotkali	 się	 przedstawiciele	
wrocławskich	 uczelni,	 by	 na	miejscu	
odkrywać	 niezwykłe	 bogactwo	 te-
ologiczne,	 kunszt	 architektoniczny	
i	głębię	cysterskiej	duchowości.	Kon-
ferencja	nosiła	nazwę	"Krzeszów	Do-
mem	 Łaski",	 a	 wzięli	 w	 niej	 udział	
pracownicy	 Instytutu	 Historii	 Sztu-
ki	 i	 Instytutu	 Historii	 Uniwersytetu	
Wrocławskiego,	 Wydziału	 Architek-
tury	 Politechniki	 Wrocławskiej	 oraz	
Papieskiego	 Wydziału	 Teologicznego	
we	Wrocławiu.

Konferencję	 otworzył	 biskup	 leg-
nicki	 Andrzej	 Siemieniewski,	 który	
zaznaczył,	 że	 w	 tym	 miejscu	 spoty-
ka	 się	bogata	 cysterska	 i	 śląska	prze-
szłość,	 teraźniejszość	 i	 przyszłość,	
którą	 już	widać	na	horyzoncie	w	po-
staci	różnego	rodzaju	inwestycji.

Spotkanie	 było	 podzielone	 na	
dwie	 części.	 W	 pierwszej,	 modero-
wanej	 przez	 prof.	 B.	 Ferdka,	 zebrani	
wysłuchali	m.in.	wykładu	o	hipotezie	
dotyczącej	 powstania	 obrazu	 Matki	
Bożej	 Łaskawej,	 wykładu	 na	 temat	
duchowości	 cystersów	 ukazanej	 na	
barokowym	obrazie	Matki	Bożej	Mi-
łosiernej	czy	też	wykładu	o	biblijnych	
tekstach	 dotyczących	 Emmanuela,	
znajdujących	się	w	dekoracjach	bazy-
liki	mniejszej.

Drugą	część	moderował	ks.	dr	hab.	
Sławomir	 Stasiak,	 rektor	 Papieskiego	
Wydziału	 Teologicznego	 we	Wrocła-
wiu.	W	 tej	 części	 swoje	 referaty	 wy-
głosili	m.in.	 ks.	 prof.	 Bogdan	Ferdek	
(o	 fasadzie	 Domu	 Łaski),	 Stanisław	
Jujeczka	(o	historii	cystersów	w	Krze-
szowie	w	dobie	baroku)	a	także	Grze-
gorz	Joachimiak	(o	muzyce	lutniowej	
krzeszowskiego	opactwa).

Źródło: legnica.gosc.pl

naukowcy z różnych dziedzin sztuki, kultury i teologii rozszyfrowywali treści zapisane w architekturze 
krzeszowskiego opactwa.

Prof. Andrzej Kozieł podczas wykładu

Dr Grzegorz Grajewski otrzymuje medal jubileuszowy 
od ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego

Wykłady były wygłaszane 
w sali rycerskiej w klasztorze Sióstr Benedyktynek
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P i e rw sz a Ko m u n i a Ś w i ęta

Dnia 29 maja 2022 roku w parafii pw. wniebowzięcia nMP w Krzeszowie odbyła się uroczystość 
Pierwszej Komunii Świętej, której przewodniczył ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz.

fot. Hubert Cyran
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1 maja – uroczyStość 
św. józefa robotnika

1 maja obchodziliśmy uroczystość Świętego Józefa robotnika.
W	niedzielę	1	maja	2022	r.	o	godz.	12.00	miała	miejsce	uroczysta	Msza	Święta	w	sanktuarium	św.	Józefa.	Dziękujemy	bractwu	św.	

Józefa	za	przybycie	do	Krzeszowa	w	tym	szczególnym	dniu.

fot. Piotr Mokrzycki

mSza w intencji Strażaków
w bazylice Krzeszowskiej o godzinie 18:00 została odprawiona Msza św. w intencji strażaków z okazji 

przypadającego 4 maja wspomnienia św. Floriana – patrona m.in. strażaków. Święto jest okazją do wyra-
żenia wdzięczności strażakom za ich niebezpieczną i ciężką pracę często ratującą zdrowie i życie ludzi.
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MaMy wiceMistrza 
świata strażaKów!!!

grzegorz Kłębczyk w badmintona wywalczył dwa wicemistrzostwa świata – jedno w grze pojedynczej 
a drugie w deblowej (w parze ze strażakiem z Hiszpanii) na światowych zawodach strażaków w Lizbonie.

Na	co	dzień	dba	o	bezpieczeń-
stwo	nas	i	naszych	zabytków.	Jeste-
śmy	 dumni,	 że	 wśród	 sponsorów	
znalazła	 się	 fundacja	 „Europejska	
Perła	Baroku”	z	Krzeszowa.	Gratu-
lujemy	 sukcesów	 i	 życzymy	kolej-
nych	być	może	 już	na	następnych	
mistrzostwach,	które	odbędą	się	za	
dwa	lata	w	Danii.

Fot. Piotr Jadczyk

Muzyczny rok w krzeszowie 
– dofinansowania Mkidn

w tym roku nie zabraknie u nas muzyki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego przyznało 
łącznie 84 000 złotych na skomponowanie i wykonanie oratorium dla uczczenia 400 rocznicy odnalezienia 
ikony i 25 lat od jej koronacji oraz organizację ii Festiwalu Muzyki Dawnej radix Poloniae.

Cieszymy	 się	 na	 myśl	 o	 spotkaniach	
z	 artystami	 i	 słuchaczami.	 Dziękujemy	
jednocześnie	 wszystkim,	 którzy	 każdego	
roku	wspierają	 nasze	 inicjatywy.	Wielkie	
ukłony	kierujemy	do	Pani	Marzeny	Ma-
chałek	 za	 wsparcie	 i	 serdeczność.	 A	 oto	
realizowane	w	tym	roku	programy:

1.	Program	 Zamówienia	 kompozytor-
skie:	Dawid	Kusz	–	Oratorium	Gratiae	
Sanctae	Mariae	na	zespół,	chór	i	solistę.	
43	 000	 zł	 Zostanie	 skomponowane	
i	 wykonane	 oratorium	 dla	 uczczenia	
400	rocznicy	odnalezienia	ikony	i	25	lat	
od	koronacji.

2.	Program	 Muzyka:	 II	 Festiwal	 Mu-
zyki	 Dawnej	 Radix	 Poloniae	
41	000	zł	Zostanie	zorganizowany	kon-
cert	dzięki,	któremu	zostaną	wykonane	
utwory	 ku	 czci	 św.	 Józefa	 z	 krzeszow-
skich	muzykalii,	 które	 zostały	 opraco-
wane	w	poprzednich	latach	dzięki	pro-
gramowi	Muzyczny	Ślad.
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czy zwróciliście uwagę na zegar widoczny na wieży bazyliki od strony krzeszowskiego klasztoru 
sióstr benedyktynek? Dzięki wybijającemu czas zegarowi klasztornemu toczyło się życie zakonu. Do jego 
mechanizmu prowadzą wąskie, drewniane i bardzo stare stopnie.

Część	z	Was	zapewne	zwiedziła	
już	 północną	wieżę	 krzeszowskiej	
Bazyliki,	 która	 od	 kilku	 lat	 udo-
stępniona	jest	turystom	w	ramach	
Trasy	 Rozszerzonej.	 Wieża	 po-
łudniowa	 jest	 zdecydowanie	 cie-
kawsza	gdyż	zachowała	się	w	ory-
ginale,	niszczycielski	pożar	z	1913	

Zegar wieżowy

krzeszowskiej bazyliki

roku	 strawił	 jedynie	 jej	 sąsiadkę.	
Niezwykłą	częścią	obiektu	jest	za-
bytkowy	 zegar.	 Mamy	 wielką	 na-
dzieję,	że	w	najbliższej	przyszłości	
uda	nam	się	udostępnić	ten	obiekt	
i	zorganizować	specjalną	wyciecz-
kę	dla	zainteresowanych.
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w maju 2022 roku na terenie pocysterskiego opactwa gościliśmy najmłodszych ze szkoły Podstawowej 
w Krzeszowie, dla których przygotowaliśmy warsztaty artystyczne.

Warsztaty tematyczne 
dla najmłodszych

W	ramach	zajęć,	dzieci	malowały	przedstawienia	jubileuszowe	Matki	Bożej	Łaskawej,	oraz	wysłuchały	krótkiej	historii	o	ikonie	
krzeszowskiej.	Warsztaty	odbyły	się	bezpłatnie	z	okazji	25-lecia	koronacji	oraz	400-lecia	odnalezienia	Cudownego	Wizerunku.
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bierzMowanie 
oraz wizytacja Kanoniczna

Sobota,	14	maja	2022	r.

czcigodny Księże biskupie!

Witam	Cię	serdecznie	w	imieniu	Kapłanów	Współpracowników	i	całej	naszej	wspólnoty	krzeszowskiej.
Twoje	odwiedziny	są	dla	nas	wielkim	

świętem	i	wielkim	przeżyciem.	Czas	spot-
kania	 z	 Tobą,	Następcą	Apostołów	 i	 Pa-
sterzem	naszego	 legnickiego	Kościoła,	 to	
czas	 szczególnie	 błogosławiony.	 Ufamy,	
że	wspólna	modlitwa,	celebrowanie	Świę-
tych	Tajemnic	i	doświadczenie	wspólnoty,	
umocni	nas,	byśmy	jeszcze	wierniej	trwali	
przy	Bogu	i	Łaskawej	Pani	Krzeszowskiej.

Dostojny	 nasz	 Gościu!	 Prosimy	 dziś	
Ciebie,	 byś	 nam	 pobłogosławił	 na	 dal-
sze	 dni,	 jakże	 niełatwe	 dla	 nas.	 Byś	 za-
niósł	wraz	z	nami	do	Boga	błagalny	głos	
o	 lepsze	 jutro,	o	pokój	dla	naszej	Ojczy-
zny	i	pokój	dla	Ukrainy.	My	ze	swej	strony	
obiecujemy	pamięć	w	naszej	modlitwie.

Drogi	Księże	Biskupie	Ordynariuszu!
Dzisiaj	przeżywamy	szczególny	dzień	

w	naszej	wspólnocie,	gdyż	wizyta	paster-
ska,	jak	pisał	św.	Jan	Paweł	II	w	Adhortacji	
„Pastores	Gregis”,	jest	„autentycznym	cza-
sem	łaski	i	szczególnego,	a	nawet	jedyne-
go	w	swoim	rodzaju	momentu	w	zakresie	
spotkania	 i	dialogu	biskupa	z	wiernymi”,	

jest	 znakiem	 obecności	 Pana,	 który	 od-
wiedza	 swój	 lud,	 przynosząc	 mu	 pokój,	
jest	 umocnieniem	 naszej	 wiary,	 nadziei	
i	 miłości	 oraz	 potwierdzeniem	 jedności	
Kościoła,	 której	 fundamentem	 jest	właś-
nie	biskup.

Sanktuarium	 Krzeszowskie	 jest	 jed-
nym	 z	 najstarszych	 wspólnot	 na	 Pia-
stowskiej	Ziemi,	 sięgającym	swym	rodo-
wodem	 XIII-go	 wieku.	 A	 największym	

naszym	 skarbem	 jest	 Cudowna	 Ikona	
Matki	Bożej	Łaskawej	–	ukoronowana	25	
lat	 temu	 przez	 św.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Pia-
stowskiej	Legnicy.

Prosimy	Cię	Ks.	Biskupie	o	modlitwę	
w	 naszej	 intencji	 oraz	 w	 intencji	 całej	
wspólnoty	parafialnej.

Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz 
z Krzeszowa
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w iz y tac j a Kan o n i cz n a – n i e dz i e l a
w niedzielę 15 maja 2022 roku zakończyliśmy spotkanie ks. biskupa andrzeja siemieniewskiego 

w ramach wizytacji kanonicznej w naszej krzeszowskiej parafii.
Ks.	 biskup	 tego	dnia	 spotkał	 się	 z	wiernymi	w	Krzeszówku,	w	Czadrowie	 i	w	Krzeszowie.	Na	 zakończenie	udał	 się	na	 górę	

św.	Anny	oraz	spotkał	się	z	siotrami	elżebietankami.

Ks. Biskup w Krzeszówku Ks. Biskup w Czadrowie

Ks. Biskup na Górze św. Anny

Ks. Biskup wraz z kapłanami z parafii u Sióstr Elżbietanek
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To	kolejny	koncert	organizowany	w	tym	miejscu,	
jednak	 tym	 razem	 skrzypcowy.	 Popołudnie	 umiliła	
nam	Natalia	Wysocka	–	muzyk	Filharmonii	Dolno-
śląskiej.	W	 tym	niezwykłym	miejscu	mogliśmy	wy-
słuchać	 muzyki	 filmowej	 w	 aranżacji	 na	 skrzypce.	
Wydarzenie	odbyło	się	w	ramach	Festiwalu	Krzeszów	
2022	 dofinansowanego	 przez	 Ministerstwo	 Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego.

Koncert Skrzypcowy 
w Letnim Pawilonie na Wodzie

w niedzielę 29 maja 2022 roku 
odbył się pierwszy koncert tego roku. 

Muzycznie przywitaliśmy się ze słuchaczami 
w Letnim Pawilonie na wodzie.

Fu
nd

ac
ja 

EU
ROPEJSKA PERŁA BARO

KU

 KRZESZÓW
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noc Muzeów – koncert 
i otwarcie wystawy

w sobotę 14 maja 2022 roku odbyła się noc Muzeów, wydarzenie w ramach którego co roku 
udostępniamy pasjonatom wybrany obiekt Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie.

Podczas	 tegorocznego	wydarzenia	miał	miejsce	 koncert	 dr	
Marka	 Fronca.	 Została	 otworzona	 także	 wystawa	 poświęcona	
tegorocznej	rocznicy.

Koncert	 dr.	 Marka	 Fronca	 rozpoczął	 wydarzenie	 o	 godz.	
19:00.	Fragmenty	sesji	nagraniowej	realizowanej	przez	organistę	
możecie	wysłuchać	w	serwisie	YouTube	(Tytuł:	 "BACH	U	EN-
GLERA	–	sesja	nagraniowa	Marka	Fronca").	Następnie	została	
otworzona	wystawa	poświęcona	400	rocznicy	odnalezienia	Cu-
downej	 Ikony.	Wystawę	otworzył	o	godz.	 19:30	 jej	 autor	Rafał	
Bijak.	Ekspozycja	znajduje	się	w	Kościele	Brackim.

Wystawa	 współorganizowana	 z	 Opactwem	Mniszek	 Bene-
dyktynek	pw.	Wszystkich	Świętych	w	Krzeszowie.

Wystawę otworzył Rafał Bijak

Koncert dr. Marka Fronca 
w kościele pw. św. Józefa
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iX z j a z d m o to c y K l ow y 
d o K rz e szowa

w niedzielę 8 maja miał miejsce iX zjazd Motocyklowy do Krzeszowa. nad wydarzeniem patronat 
honorowy objęła Pani Marszałek sejmu elżbieta witek.

„Chciałbym	 aby	 każdy	 z	 nas	 sza-
nował	w	 swoim	 sercu,	 w	 swoim	 ży-
ciu,	 najświętsze	 słowa:	 „Bóg,	Honor,	
Ojczyzna”.	 Bo	 zlot	motocyklowy,	 on	
właśnie	wzywa	was	na	służbę.	To	nie	
jest	tylko	zabawka	–	motocykl.	Ja	się	
cieszę	i	patrzę,	i	podziwiam	was.	I	na	
pewno	dużo	osób,	szczególnie	dzieci,	
młodzież,	z	wielką	fantazją	patrzy	na	
was	i	chce	się	przewieźć	nieraz.	Sami,	
kiedy	 jedziemy	na	 kresy,	 na	wschód	
czy	 po	 Ukrainie,	 tak	 jak	 rok	 temu,	
czterema	różnymi	wyjazdami	uczcili-
śmy	też	Wielkiego	hetmana	Jana	Ka-
rola	Chodkiewicza	na	 400-lecie	 jego	
zwycięstwa	pod	Chocimiem.	Byliśmy	

Kapituła	Krzyża	Służby	Niepodległości

Uchwała	nr	9/21	Kapituły	Krzyża	Służby	
Niepodległości

Za	 ofiarę	 i	 poświęcenie	 w	 walce	
o	Niepodległość,	 za	 niezniszczalne	 wzo-
ry	patriotyzmu,	 które	 budują	 i	 utrwalają	
społeczne	 więzi	 Polskiej	Wspólnoty	 Na-
rodowej	–	za	wierną	 i	dumną	służbę	dla	
Niepodległości	 oraz	 za	 nieugięte	 trwa-
nie	 w	 procesie	 kształtowania	 i	 kształce-
nia	 współczesnych	 i	 przyszłych	 postaw	
patriotycznych	 dla	 dobra	 Najjaśniejszej	
Rzeczypospolitej.	Decyzją	Kapituły	Krzy-
ża	 w	 imię	 wdzięczności	 i	 szacunku	 do-
konujemy	 odznaczenia	 Pani Marszałek 
elżbiety witek Krzyżem służby nie-
podległości.

w	Rumunii,	w	Mołdawii,	byliśmy	pod	
Kircholmem.	 Jak	 ludzie	 patrzą	 (...)	
jadą	Polacy	i	ta	biało-czerwona,	z	jaką	
dumą.	 W	 całej	 Rosji,	 gdziekolwiek	
byliście,	 zostawiliście	 piękne	 świa-
dectwo	 –	 polscy	 motocykliści	 –	 jak	
cudownie	śpiewaliście,	 jak	cudownie	
modliliście	się,	jak	cudownie	potrafi-
liście	chórem	klęknąć	–	to	jest	wraże-
nie,	to	jest	najlepsza	lekcja	dla	kresów,	
dla	wschodu”	powiedział	podczas	ka-
zania	ks.	Dariusz	Stańczyk.

W	 czasie	 pielgrzymki	 pani	 mar-
szałek	Elżbieta	Witek	została	odzna-
czona	Krzyżem	Służby	Niepodległo-
ści

odznaczonie	Pani	Marszałek	Sejmu	Elżbiety	Witek	
Krzyżem	Służby	Niepodległości
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Uroczystość Najświętszego
ciała i Krwi chrystUsa

w czwartek 6 czerwca 2022 roku przypadła Uroczystość najświętszego ciała i Krwi Pańskiej – boże 
ciało. O godz. 10.00 odbyła się główna uroczystość z procesją eucharystyczną do czterech Ołtarzy.

Procesja	prowadziła	najpierw	do	Ołtarza	SS.	Elżbietanek,	następnie	do	Ołtarza	na	ul.	Św.	Anny,	do	Ołtarza	na	ul.	Św.	Jadwigi	
Śląskiej	oraz	do	Ołtarza	przed	Bazyliką	Krzeszowską.	Bardzo	serdecznie	dziękujemy	wszystkim	zaangażowanym	w	przygotowanie	
uroczystości:	Siostrom	Elżbietankom	i	Mieszkańcom	poszczególnych	ulic,	którzy	przygotowali	dekorację	czterech	ołtarzy.
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nabOżeńsTwO wynagraDzaJące 
niePOKaLaneMU sercU Maryi

w sobotę 2 lipca 2022 r. zapraszamy do Krzeszowa na nabożeństwo 
wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Tego dnia odbędzie się 
Msza św. i adoracja najświętszego sakramentu, koncert organowy oraz 
koncert Pawła Dudzika z Krakowa.

program:
godz.	12.00	–	Msza	św.	i	Adoracja	Najświętszego	Sakramentu
godz.	13.00	–	Koncert	organowy	w	bazylice
godz.	13.30	–	Koncert	Pawła	Dudzika	z	Krakowa

Paweł	Dudzik	–	Jest	wokalistą	grającym	na	gitarze,	autorem	
tekstów	 i	muzyki,	 laureatem	pierwszych	miejsc	 na	 festiwalach	
krajowych	 i	 zagranicznych,	 liderem	 zespołu	 Drabina	 Jakuba	
Trio,	oraz	współtwórcą	duetu	Dudzik/Salus.	Ma	za	sobą	dziesiąt-
ki	zagranych	koncertów	na	scenach	w	całej	Polsce.	Jego	utwory	
były	grane	w	Radiowej	Trójce	 i	wielu	 innych	polskich	rozgłoś-
niach.	Radio	Kraków,	Radio	Rzeszów,	Radio	Lublin,	Radio	Kiel-
ce,	Radio	RDN,	Radio	Centrum	Rzeszów,	Radio	Żak.	W	2017	
roku	 nakładem	 łódzkiego	 wydawnictwa	 Dalmafon	 ukazał	 się	
debiutancki	album	jego	zespołu	Drabina	Jakuba	Trio.	Od	2021	
roku	dodatkowo	rozpoczął	działania	solowe.

wojownicy Maryi
łamią stereotyp mężczyzny w Kościele, który na Mszę św. przychodzi w niedzielę by stać, słuchać 

i ewentualnie pośpiewać. Ogólnopolskie spotkanie wojowników Maryi odbyło się w 2021 r. na Jasnej 
górze.

Wojownicy	 Maryi	 to	 wspólnota	 założona	 przez	 męż-
czyzn,	 ich	 spotkania	 odbywają	 się	 cyklicznie.	Opiekunem	
ruchu	jest	salezjanin	ks.	Dominik	Chmielewski.	5	lat	temu	
było	ich	kilkudziesięciu,	obecnie	ok.	tysiąca	pasowanych	na	
Wojownika,	w	 tym	kapłani.	Czynnie	zaangażowanych	 jest	
ok.	3	tys.	mężczyzn.	To	jedna	z	bardziej	dynamicznie	roz-
wijających	się	wspólnot	w	Polsce,	powstają	także	grupy	Wo-
jowników	Maryi	zagranicą	np.	w	Stanach	Zjednoczonych.

Ważna	w	życiu	Wojownika	 jest	 relacja	z	Maryją,	którą	
budują	przez	nabożeństwo	pierwszych	sobót	miesiąca,	co-
dzienny	różaniec,	czy	zawierzenie	Jezusowi	przez	Jego	Mat-
kę.

Wojownicy	Maryi	czynnie	angażują	się	w	życie	Kościoła	
i	choć	jak	twierdzą	–	samo	paciorkowanie	nie	wystarczy	–	
to	przez	modlitwę,	osobiste	 świadectwo	pokazują	wartość	
wiary.

–	Nadchodzą	czasy,	 a	nawet	 już	 są,	 że	 samo	paciorko-
wanie	nie	wystarczy,	sama	modlitwa	rano	i	wieczorem	czy	
zjedzenie	 rybki	 w	 piątek	 to	 za	 mało.	 Czułem,	 że	 potrze-
buję	 bliższej	 relacji	 z	 Jezusem.	 I	we	wrześniu	 pojechałem	
na	 pierwsze	 spotkanie	 do	 Poznania.	 Jak	 zobaczyłem	 ok.	
trzech	 tysięcy	mężczyzn,	 którzy	 padli	 na	 twarz	 przed	Pa-
nem	w	modlitwie	uniżenia,	 leżąc	krzyżem,	no	 to	nie	mo-
głem	wyjść	z	podziwu.	I	wtedy	wiedziałem,	ze	to	jest	moje	
miejsce	 –	 opowiadał	 Jacek	 Gawlik,	 lider	 częstochowskiej	
wspólnoty.

Na	 podstawie	 artykułu:	 https://www.niedziela.pl/arty-
kul/80601/Swidnica-Wojownicy-przepraszaja
Zdjęcie:	wojownicymaryi.pl
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wraz z nadchodzącymi wakacjami wielkimi krokami zbliża się także początek Letnich Koncertów 
Organowych „Muzyka Dawnych Mistrzów”! codzienne koncerty, prezentacje organowe już od 26 czerwca 
2022 roku w kościele klasztornym pw. wniebowzięcia nMP.

Do	 4	 września,	 z	 każdym	 tygo-
dniem	 będą	 Państwo	 mogli	 wy-
słuchać	 innego	wykonawcę,	 który	
zagra	 na	 organach	 Michała	 En-
glera	 Młodszego	 z	 Wrocławia.
Nasz	 cykl	 koncertowy	 to	 jedyne	
takie	 wydarzenie	 w	 Polsce,	 gdzie	
koncerty	grane	są	dwa	razy	dzien-
nie,	są	zupełnie	bezpłatne	i	otwarte	
dla	wszystkich.	Nie	lada	gratką	dla	
odwiedzających	Pocysterskie	Opa-
ctwo	 są	 też	 prezentacje	 organo-
we	 „Dotknij	 Englera”,	 po	 każdym	
z	koncertów	słuchacze	mogą	wejść	
na	emporę	organową	i	poznać	in-
strument...	 również	 od	 środka.

Harmonogram udziału wykonawców:

26	czerwca	–	3	lipca	–	Julia	Kubacka
4	lipca	–	10	lipca	–	Jakub	Plewa
11	lipca	–	17	lipca	–	Mikołaj	Szczęsny
18	lipca	–	24	lipca	–	Jakub	Moneta
25	lipca	–	31	lipca	–	Piotr	Jadczyk
1	sierpnia	–	7	sierpnia	–	Michał	Botor
8	sierpnia	–	14	sierpnia	–	Piotr	Bywalec
15	sierpnia	–	21sierpnia	–	Julianna	i	Robert	Trinczek
22	sierpnia	–	28	sierpnia	–	Paweł	Szott
29	sierpnia	–	4	września	–	Tadeusz	Barylski

 

  

  

 

  

  

Dofinansowane	 ze	 środków	 Minister-
stwa	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego	
z	programu	Kultura	Dostępna.
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Legendy krzeszowskie 
wiLheLma Patschovskyego
Marian gabrowski

wybór miejsca pod budowę klasz-
toru krzeszowskiego

Bolko	I,	książę	świdnicki,	gdy	bywał	
na	zamku	w	Kamiennej	Górze,	polował,	
chętnie	 także	w	 lasach	 krzeszowskich,	
a	następnie	odpoczywał	tu	przy	źródle	
ocienionym	 drzewami.	 Gdy	 pewnego	
razu	 rozmyślał	 o	 budowie	 klasztoru,	
zdrzemnął	 się,	 a	 we	 śnie	 usłyszał	 pe-
wien	 głos,	 który	 przykazał	 mu,	 aby	
rzucić	pierścieniem,	a	w	miejscu,	gdzie	
tenże	 zostanie	 odnaleziony,	 zbudować	
klasztor.	 Gdy	 Bolko	 obudził	 się,	 cis-
nął	pierścieniem	za	siebie	 i	w	miejscu,	
gdzie	tenże	znaleziono,	stoi	dziś	ołtarz	
główny	krzeszowskiego	kościoła	klasz-
tornego.	Zaś	w	pobliżu	ołtarza	główne-
go	znajduje	się	Studnia	Książęca.

studnia Książęca koło krzeszow-
skiego kościoła

Kiedy	 Bolko	 I,	 książę	 świdnicki,	
odwiedził	 niegdyś	 zamek	 w	 Kamien-
nej	Górze	 i,	 jak	 to	często	czynił,	polo-

wał	w	lesie	Cressabor,	zaczęło	nękać	go	
palące	pragnienie.	Na	próżno	on	i	jego	
świta	 szukali	 źródła.	W	 wielkim	 cier-
pieniu	modlił	się	do	Boga	i	obiecał	tam	
zbudować	kościół	na	cześć	Matki	Bożej,	
gdzie	 jego	pierścień	zostanie	 znalezio-
ny.	 Następnie	 Bolko	 rzucił	 swój	 pier-
ścień	 za	 siebie.	 Kiedy	 szukali,	 znaleźli	
go	przy	 świeżym	źródle.	Bolko	 spełnił	
swoje	 ślubowanie.	 W	 miejscu,	 gdzie	
znaleziono	 pierścień	 z	 palca	 księcia,	
stoi	 ołtarz	 główny	 kościoła	 klasztor-
nego	 w	 Krzeszowie,	 niedaleko	 ołtarza	
głównego	znajduje	 się	Studnia	Książę-
ca.

zaginięcie i odnalezienie obrazu 
Maryi z Krzeszowa

Kościół	 klasztorny	 w	 Krzeszowie	
posiada	obraz	Maryi,	który	znajduje	się	
w	ołtarzu	głównym.	Obraz	ten	podob-
no	 kiedyś	 znajdował	 się	 we	 włoskim	
mieście	 Rimini.	 Stamtąd	 zniknął	 on	
cudownie,	 to	 znaczy	 bez	 ludzkiej	 po-

mocy,	 a	w	okolicach	Krzeszowa	został	
znaleziony	w	lesie	przez	pobożnego	pu-
stelnika3,	 który	 wybudował	 tu	 kaplicę	
i	przechowywał	w	niej	tenże	obraz.

Dwanaście srebrnych figur apo-
stołów z klasztoru krzeszowskiego

W	 dawnych	 czasach	 w	 klasztorze	
krzeszowskim	miały	znajdować	się	po-
sągi	dwunastu	apostołów,	w	całości	wy-
konane	 z	 litego	 srebra.	 Jednak	po	wy-
buchu	wojen	 śląskich	 ówczesny	 prałat	
nakazał,	w	 celu	 ochrony	 skarbu	 przed	
zagrabieniem	przez	nieprzyjaciela,	 aby	
te	 srebrne	 figury	 zakopać.	 Wszyscy,	
którzy	widzieli,	gdzie	skarb	został	scho-
wany,	sumiennie	dochowali	 tajemnicy.	
Ale	mogli	oni	też	zginąć,	nie	ujawniając	
innym	 prawdziwego	 miejsca	 ukrycia,	
ponieważ	 figur	 tych	nigdy	 już	nie	od-
naleziono.

W	latach	sześćdziesiątych	 tego	stu-
lecia	pewien	zamieszkały	w	Kamiennej	
Górze	urzędnik,	mając	oficjalną	zgodę,	

Studnia Książęca

Pod koniec XiX wieku wilhelm Patschovsky, nauczyciel z jurkowickiej1 szkoły podstawowej, zebrał i opracował 
legendy okręgu kamiennogórskiego. Jeden z rozdziałów wydanej przez niego książki2 poświęcony został legendom 
krzeszowskim. znajduje się tu pięć legend, przy czym o ile trzy z nich są starszymi wersjami znanych współcześnie 
opowieści o początkach Krzeszowa, to dwie kolejne wydają się dziś całkiem zapomniane. Poniżej przedstawiam 
moje tłumaczenie owych pięciu legend.
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prowadził	na	własny	koszt	poszukiwa-
nia	 tych	 srebrnych	 figur,	 ale	wszystkie	
jego	wysiłki	spełzły	na	niczym.

Należy	zaznaczyć,	że	ta	sama	legen-
da	związana	jest	również	z	klasztorami	
w	 Henrykowie,	 Kamieńcu	 Ząbkowi-
ckim	itd.

Dwie wieże kościoła św. Józefa 
w Krzeszowie

Księga	 kościelna	 w	 Krzeszowie	
pod	 datą	 1694	 roku	 zawiera	 następu-
jącą	 notatkę:	 „W	 tym	 samym	miejscu,	
w	 którym	 obecnie	 stoi	 kościół	 św.	 Jó-
zefa,	 znajdował	 się	 wcześniej	 kościół,	
ale	 znacznie	 mniejszy,	 zwrócony	 na	
wschód.	Poświęcony	tenże	był	św.	An-
drzejowi.	 Ze	 względu	 na	 dużą	 liczbę	
członków	 bractwa	 św.	 Józefa,	 które	
przeżywało	podówczas	swój	największy	
rozkwit,	został	ten	mały	kościół	w	1690	
roku	 zburzony	 i	 na	wiosnę	 roku	 1691	
rozpoczęto	 budowę	 współczesnego	
kościoła	 św.	 Józefa.	 7	maja	 1692	 roku	
opat	Bernard	Rosa	położył	kamień	wę-
gielny	 wznoszonego	 kościoła.	 Tenże	
posiadał	 także	 dwie	 wieże	 kamienne,	
które	wzniesiono	 już	do	wysokości	 63	

Książę Bolko I, 
fundator krzeszowskiego klasztoru cystersów. 

Na ilustracji przedstawiono 
wizerunek z nagrobka księcia Bolka I.

łokci,	 ale	 uległy	 one	 zawale-
niu,	 lewa	 9	października	 1693	
roku	o	godzinie	dziesiątej	rano,	
a	 druga	 12	 października	 1693	
roku	o	dwunastej	w	nocy.	Lu-
dzie	 przy	 tym	 nie	 ucierpieli.	
Wieże	były	zaopatrzone	w	duże	
i	 szerokie	okna,	 co	mogło	być	
przyczyną	 ich	 runięcia.	 Bu-
downiczym	był	Marcin	Urban	
z	Lubawki”.

Nawiązując	 do	 tejże	 notat-
ki,	podanie	mówi	co	następuje:	
kilkukrotnie	 usiłowano	 ukoń-
czyć	budowę	tych	wież,	ale	ni-
gdy	się	to	nie	udało,	gdyż	jeśli	
wieże	 były	 niemal	 ukończo-
ne,	 to	 albo	 zawalały	 się	 same	
z	 siebie,	 albo	 były	 niszczone	
przez	 żywioły.	 Wtedy	 to	 więc	
przyjęto,	 że	 kościół	 św.	 Józefa	
żadnych	wież	nie	chce	i	należy	
całkowicie	 zrezygnować	 z	 ich	
budowy,	 dlatego	 też	 po	 dziś	
dzień	kościół	 ten	wież	nie	po-
siada.

Marian Gabrowski

1		Wilhelm	Patschovsky	(1856-1927)	był	wówczas	nauczycielem	w	wiosce	
Dittersbach grüssauisch,	 którą	 współcześnie	 określa	 się	 mianem	 Jurkowice.	
Dziś	miejscowość	ta	nie	istnieje,	gdyż	w	1936	roku	została	ona	przyłączona	do	
miasta	Lubawka	i	stanowi	jego	południowe	przedmieścia.

2		W.	 Patschovsky,	Die Sagen des Kreises Landeshut,	 J.	Heisig,	 Liebau	 in	
Schlesien	1893.

3		Współcześnie	znana	wersja	tej	legendy	stwierdza,	że	pustelnik	ten	miał	
na	imię	Krzesz.	Jednakże	informacja	taka	po	raz	pierwszy	pojawia	się	dopiero	
w	tekstach	powstałych	pod	koniec	lat	80.	ubiegłego	wieku.

Zaplecki w stallach krzeszowskiej bazyliki mają płaskorzeźby ze scenami historycznymi. 
Jedna z nich prawdopodobnie nawiązuje do legendy o śnie Bolka I, ukazano tu księcia śpiącego pod drzewem. 

Fotografia: Marian Gabrowski, czerwiec 2022.
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Homilia kard. Semeraro 
mSza beatyfikacyjna 

S. PaScHaliS i 9 towarzySzek
wrocław, Uroczystość beatyfikacji sióstr elżbietanek
sobota 11 czerwca 2022

„Przyjdź,	 oblubienico	 Chrystusa,	
przyjmij	wieniec,	który	Pan	przygotował	
dla	ciebie	na	wieki”.

1.	Drodzy	Bracia	 i	 Siostry!	Te	 staro-
żytne	słowa,	zaczerpnięte	z	Pisma	Świę-
tego	i	słyszane	przez	nas	w	śpiewie	przed	
Ewangelią,	 przypominają	 zaproszenie	
naszego	Pana,	które	możemy	dziś	słusz-
nie	uznać	za	skierowane	do	każdej	z	dzie-
sięciu	sióstr	elżbietanek,	których	beatyfi-
kację	dzisiaj	celebrujemy.	Tu,	na	tej	Ziemi	
Dolnośląskiej,	pod	koniec	II	wojny	świa-
towej,	 były	 one	 żywym	 uobecnieniem	
owych	mądrych	panien	z	 ewangelicznej	
przypowieści	św.	Mateusza,	które	wyszły	
na	 spotkanie	 Pana	 z	 zapalonymi	 lam-
pami.	W	 zamian	 za	 ich	wierność	 i	 wy-
trwanie	aż	do	przelewu	krwi	Bóg	dał	im	
wieniec	chwały,	z	czego	my	sami	dzisiaj	
się	 radujemy	 i	 co	 świętujemy.	 Ich	dusze	
bowiem,	 jak	 słyszeliśmy	 we	 fragmencie	
Księgi	Mądrości,	„są	w	ręku	Boga”	(Mdr	
3,1),	ponieważ	„uznał	je	godnymi	siebie”	
(3,5)	 i	 „przyjął	 je	 jako	 całopalną	ofiarę”	
(3,6).	 Można	 powiedzieć,	 że	 ten	 dzień	
uprzedza	dla	nas	dzień	ostateczny,	dzień	
sądu,	 kiedy	 one	 „zajaśnieją”	 w	 naszych	
oczach	(3,7).

2.	 W	 klimacie	 przemocy	 i	 ucisku,	
typowym	 dla	 tej	 końcowej	 fazy	 wojny,	
świadectwo	 nowych	 Błogosławionych	
jest	 słowem	miłości,	 jest	 znakiem	miło-
ści	oraz	całkowitego	oddania	się	niebie-
skiemu	 Oblubieńcowi.	 Jakaż	 moc	 roz-
brzmiewa	z	okrzyku	jednej	z	sióstr,	która	
w	swoich	ostatnich	słowach	powiedziała:	
„Ja	należę	do	Chrystusa	i	On	jest	moim	
Oblubieńcem!”	(Positio,	s.	101).

W	wielu	 fragmentach	Starego	Testa-
mentu	 Pan	 używał	 obrazu	 oblubieńca	
i	oblubienicy,	aby	mówić	o	sobie	i	swoim	
ludzie.	Lub	Boży	był	 rzeczywiście	naro-
dem	wybranym,	ponieważ	 był	 kochany.	
Bóg	pozyskał	sobie	swój	lud,	wyzwalając	
go	 z	niewoli	 i	 ofiarując	mu	 swoje	przy-
mierze.	Moglibyśmy	stwierdzić,	że	przez	
święte	 życie	 i	 przykładne	 męczeństwo	
siostry	Paschalis	 Jahn	 i	 jej	Towarzyszek.	

Pan	 chciał	 powiedzieć	mieszkańcom	 tej	
ziemi:	„Jesteście	dla	mnie	ludem	umiło-
wanym,	 wasza	 nadzieja	 jest	 moją	 wier-
nością,	nie	opuściłem	was	i	nigdy	was	nie	
opuszczę.	 Niczego	 wam	 nie	 odbieram,	
bo	 nie	 szukam	 czego	 innego,	 jak	 tylko	
waszych	 serc,	 waszego	 oddania,	 waszej	
miłości”.	O	 tej	miłosiernej	miłości	Boga	
mówił	 św.	 Jan	 Paweł	 II	 podczas	 swojej	
ostatniej	podróży	do	Polski.	Powiedział:	
„Trzeba,	 aby	 orędzie	 o	 miłosiernej	 mi-
łości	 zabrzmiało	 z	 nową	 mocą.	 Świat	
potrzebuje	 tej	 miłości.	 Nadszedł	 czas,	
żeby	Chrystusowe	przesłanie	dotarło	do	
wszystkich,	 zwłaszcza	 do	 tych,	 których	
człowieczeństwo	 i	godność	zdaje	 się	za-
tracać	w	mysterium	iniquitatis.	Nadszedł	
czas,	 aby	orędzie	o	Bożym	miłosierdziu	
wlało	w	ludzkie	serca	nadzieję	i	stało	się	
zarzewiem	nowej	cywilizacji	–	cywiliza-
cji	miłości”.	(Błonie	–	Kraków	18	sierpnia	
2002	r.)

Głoszenie	Królestwa	Chrystusa,	„kró-
lestwa	sprawiedliwości,	miłości	i	pokoju”.	
(Mszał	Rzymski	dla	Diecezji	Polskich,	s.	
205*)	to	nie	tylko	męczeństwo,	które	na-
znaczyło	 ostatnie	 chwile	 życia	 naszych	
nowych	 Błogosławionych.	 Bowiem,	
całe	życie	tych	sióstr,	za	przykładem	ich	

Współzałożycielki	 i	 pierwszej	 Przeło-
żonej	 Generalnej,	 błogosławionej	 Marii	
Luizy	Merkert,	było	prawdziwym	darem	
z	 siebie	 w	 służbie	 chorym,	 maluczkim,	
ubogim,	 najbardziej	 potrzebującym.	
Ich	 bezinteresowna	 i	 heroiczna	 miłości	
była	 tak	 wielka,	 że	 powstrzymywała	 je	
nawet	 wówczas,	 gdy	 ucieczka	 pozwoli-
łaby	 uniknąć	 im	 największego	 ryzyka,	
jakim	 bez	 wątpienia	 było	 na	 przełomie	
lat	 1944-1945	 zbliżanie	 się	Armii	 Czer-
wonej,	co	niosło	ze	sobą	wieści	o	jej	bru-
talności	 i	 okrucieństwach	 popełnianych	
przez	 żołnierzy	 na	 mieszkańcach	 Prus	
Wschodnich.	 Kiedy	 więc	 wojsko	 zbli-
żało	 się	 do	 Wrocławia,	 wielu	 cywilów	
stanęło	 przed	wyborem	 czy	 ratować	 się	
ucieczką,	 czy	 pozostać	 i	 narażać	 się	 na	
niebezpieczeństwo.	 Siostry	 Elżbietanki	
zdecydowały	 pozostać	 w	 miejscowoś-
ciach	 zajętych	 przez	 Sowietów.	W	 liście	
z	marca	1945	r.	pisały:	„Według	nas	 jest	
naszym	obowiązkiem	pozostać	przy	tych	
potrzebujących”	(Positio,	s.	119).	Poprzez	
ich	niezłomny	charakter	przylgnięcia	do	
Chrystusa,	 ich	 całkowite	 i	 niepodzielne	
oddanie	 się	 całym	 sercem	 Bogu	 i	 bliź-
niemu,	 znalazły	 swoje	 potwierdzenie	
właśnie	 w	 tych	 okolicznościach.	 Poszły	
na	 śmierć	 z	 heroiczną	 odwagą,	 o	 któ-
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rej	opowiadało	wielu	 świadków,	w	myśl	
słów	św.	Pawła,	które	dzisiaj	wysłuchali-
śmy:	„Któż	może	nas	odłączyć	od	miłości	
Chrystusowej?”	[Rz	8,35].	Tak,	ich	życie	
było	 przepełnione	 największą	 miłością,	
tą	miłością,	którą	nakazał	sam	Pan:	„Jak	
Ja	 was	 umiłowałem”	 (J	 15,12).	 Św.	 Au-
gustyn	 komentuje:	 „W	 jaki	 sposób	 nas	
umiłowałeś,	 abyśmy	 wiedzieli,	 jak	 win-
niśmy	 się	 miłować?	 Posłuchajcie:	 Nikt	
nie	ma	większej	miłości	niż	oddać	życie	
za	przyjaciół.	Miłujcie	się	nawzajem,	aby	
każdy	ofiarował	 swoje	 życie	 za	drugich.	
Męczennicy	bowiem	wprowadzili	w	czyn	
to,	o	czym	mówi	również	ewangelista	Jan	
w	swoim	liście:	Jak	Chrystus	oddał	swoje	
życie	za	nas,	tak	i	my	powinniśmy	oddać	
nasze	życie	za	braci”	(Sermones,	332,2)

3.	 Bogactwo	 duchowe	 nowych	 Bło-
gosławionych	wspiera	 i	 inspiruje	nas	do	
bycia	lepszym	człowiekiem.	Równocześ-
nie	 ich	męczeństwo	 przywodzi	 na	myśl	
sytuacje,	 których	 doświadczamy	 dzisiaj	
w	Europie	XXI	wieku.	Są	to	okoliczności,	
w	których	–	widząc	sceny	dokonywanej	
przemocy,	 gorzkiego	okrucieństwa,	nie-
uzasadnionej	 nienawiści	 –	 odczuwamy	
pragnienie	 pokoju	 i	 budowania	 harmo-
nii	 poprzez	 gesty	 miłości,	 otwartości,	
akceptacji	 i	 gościnności.	 Wobec	 boles-
nych	wydarzeń,	które	dotknęły	Ukrainę,	
podczas	 Audiencji	 generalnej	 w	 Środę	
Popielcową,	Papież	Franciszek	skierował	
szczególne	 pozdrowienie	 dla	 Polaków,	
geograficznie	 tak	 bliskich	 teatrowi	 tych	
brutalnych	czynów.	Powiedział:	„Wy	jako	
pierwsi	 wsparliście	 Ukrainę,	 otwierając	
swoje	 granice,	 swoje	 serca	 i	 drzwi	 swo-
ich	domów	dla	Ukraińców	uciekających	
przed	wojną	–	powiedział.	–	Hojnie	ofia-
rujecie	 im	 wszystko,	 czego	 potrzebują,	
by	 mogli	 żyć	 godnie,	 pomimo	 drama-
tu	 obecnej	 chwili.	 Jestem	wam	 głęboko	
wdzięczny	 i	 z	 serca	 wam	 błogosławię!”	
(Audiencja	 generalna,	 2	 marca	 2022	
r.).	 Pokój	 buduje	 się	 poprzez	 konkret-
ne	 gesty	 bezinteresownej	 miłości,	 służy	
się	mu	oddaniem	 i	wiernością,	 gdy	wy-
maga	 się	 od	nas,	 abyśmy	okazali	 troskę	
o	 innych.	To	 jest	konkretna	odpowiedź,	
której	obok	modlitwy	każdy	z	nas	może	
udzielić	w	obliczu	tak	wielkiej	brutalno-
ści,	 barbarzyństwa	 i	niesprawiedliwości,	
których	 jesteśmy	świadkami.	Nowe	bło-
gosławione	są	dla	nas	w	tym	momencie	
doskonałym	 przykładem.	 Nie	 możemy	
dziś	 celebrować	 ich	 beatyfikacji,	 bez	
przypomnienia	błogosławieństwa	wypo-
wiedzianego	przez	Jezusa:	„Błogosławie-

ni,	którzy	wprowadzają	pokój,	albowiem	
oni	będą	nazwami	synami	Bożymi”	(Mt	
5,9).

Z	 miłości	 do	 Boga,	 siostry	 Pascha-
lis	 Jahn	 i	 jej	 Towarzyszki	 zapragnęły	
własnym	 męczeństwem	 bronić	 swojego	
dziewictwa	i	czystości.	Jeśli	nawet	w	slo-
ganowych	wyrażeniach	i	pojęciach	świa-
ta,	w	 którym	 żyjemy,	wydaje	 się,	 że	 nie	
ma	miejsca	na	takie	słowa,	nie	możemy	
pozwolić,	aby	został	wyeliminowany	i	za-
brany	skarb,	jaki	zawierają.	Nowe	błogo-
sławione	 są	 bowiem	 ostatnim	 ogniwem	
długiego	łańcucha,	tak	długiego	jak	cała	
tradycja	 Naszego	 Kościoła.	 Już	 pierwsi	
Ojcowie	Kościoła	wywyższali	konsekro-
wane	dziewictwo	i	czystą	miłość	dziewic.	
Czystość	 jest	 bowiem	 najszlachetniej-
szym	 wyrazem	 dobrowolnej	 miłości,	
która	czyni	z	siebie	całkowity	dar,	nicze-
go	 sobie	 nie	 zatrzymując.	 Przykład	 no-
wych	Błogosławionych	tak	jasny	i	przej-
rzysty,	sprzeciwia	się	bardzo	szerokiemu	
działaniu	na	rzecz	zaciemnienia	ludzkiej	
miłości.	Przypomina	wszystkim	–	myślę	
zwłaszcza	 o	 młodzieży	 –	 jakiej	 miłości	
szuka	serce	człowieka.	Czy	nie	znajduje-
my	 jej	może	w	darze	 z	 siebie?	 I	 czy	nie	
jest	 prawdą,	 że	 im	 cenniejszy	 jest	 dar,	
tym	bardziej	wymaga	od	nas,	abyśmy	go	
strzegli?	Wpatrując	 się	 w	 przykład	 tych	
dzielnych	i	szczerych	kobiet,	każdy	może	
odkryć,	że	jest	powołany	do	prawdziwej,	
troskliwej	i	bezinteresownej	miłości.	Ka-
techizm	 Kościoła	 Katolickiego	 nazywa	
go	 „podstawowym	 i	wrodzonym	powo-
łaniem	każdej	istoty	ludzkiej”	(1604).

Wreszcie,	 czyż	 nie	 można	 dostrzec,	
jak	 jaśnieje	 w	 tych	 Męczennicach	 god-
ność	kobiety,	która	w	planie	Odkupienia	
ma	 największe	 uznanie	 w	 Najświętszej	
Maryi	 Pannie?	 Pozwólcie,	 że	 ponow-
nie	 odczytam	 razem	 z	 wami	 jedno	 ze	
zdań,	którymi	św.	Jan	Paweł	II	zakończył	
z	okazji	Roku	Maryjnego	1981	 swój	 list	
apostolski	 Mulieris	 dignitatem:	 „Koś-
ciół	składa	dzięki	za	wszystkie	przejawy	
kobiecego	 »geniuszu«	 w	 ciągu	 dziejów,	
pośród	 wszystkich	 ludów	 i	 narodów;	
składa	 dzięki	 za	 wszystkie	 charyzmaty,	
jakie	 Duch	 Święty	 udziela	 niewiastom	
w	 historii	 Ludu	 Bożego,	 za	 wszystkie	
zwycięstwa,	jakie	zawdzięcza	ich	wierze,	
nadziei	i	miłości:	składa	dzięki	za	wszyst-
kie	 owoce	 kobiecej	 świętości”	 (31).	 Tak	
dziękujemy	Bogu	wraz	 z	 całym	Kościo-
łem	za	świętość	Paschalis	Jahn	i	jej	dzie-
więciu	Towarzyszek.	Prosimy	Pana	za	ich	
wstawiennictwem,	aby	światu	nigdy	wię-

cej	nie	zabrakło	szacunku	dla	kobiecości,	
równości	w	godności	mężczyzny	i	kobie-
ty	oraz	ochrony	macierzyństwa.

4.	Drodzy	 Bracia	 i	 Siostry!	Wróćmy	
do	 fragmentu	 Ewangelii	 wg	 św.	Mateu-
sza.	Dziesięć	 dziewic	wzięło	 swoje	 lam-
py	i	poszło	na	spotkanie	z	oblubieńcem.	
Pięć	z	nich	miało	przy	sobie	odpowiedni	
zapas	oliwy,	podczas	gdy	pozostała	piąt-
ka	 okazała	 się	 nierozważna,	 ponieważ	
oliwa	się	im	skończyła.	Św.	Bazyli	Wielki	
potwierdza,	że	znaczenie	tej	oliwy	to	„go-
towość	do	pełnienia	woli	Bożej	każdego	
dnia	i	każdej	godziny”	(Regulae	morales,	
80,22).	Dzień	 i	 godzina	woli	Bożej	 były	
dla	dziesięciu	dziewic,	które	dziś	zostały	
beatyfikowane,	wypełnieniem	przez	mę-
czeństwo	ich	pełnego	oddania	w	miłości.	
W	przeciwieństwie	do	dziewic	z	przypo-
wieści,	wszystkie	dziesięć,	z	ich	własnym	
charakterem	i	osobistymi	cechami,	przy-
jęły	okrucieństwo	cierpienia,	brutalność	
upokorzeń	i	poszły	na	spotkanie	śmierci.	
Teraz	 gdy	 ich	 świętość	 została	 uznana	
przez	Kościół,	są	nam	dane	jako	orędow-
niczki	przed	Bogiem.	Najświętszej	Maryi	
Pannie,	 Królowej	 Polski,	 świętej	 Edycie	
Stein,	która	tutaj	we	Wrocławiu	przyszła	
na	świat	i	dziesięciu	nowym	Błogosławio-
nym	powierzamy	nasze	potrzeby	i	nasze	
troski,	 nasze	nadzieje	 i	 nasze	oczekiwa-
nia.	W	 sposób	 szczególny	 polecamy	 im	
dzisiaj	naród	ukraiński,	migrantów	i	na-
sze	dążenie	do	pokoju.

błogosławiona Paschalis Jahn 
z sercem pełnym miłości,

błogosławiona Melusjo rybka, 
niewiasto mężna,

błogosławiona edelburgis Kubitzki, 
przykładzie ewangelicznego ubóstwa,

błogosławiona adelo schramm, 
dziewico roztropna,

błogosławiona acutino goldberg, 
miłośniczko sprawiedliwości,

błogosławiona adelheidis Töpfer, 
wzorze wiary,

błogosławiona Felicitas ellmerer, 
posłuszna do końca,

błogosławiona sabino Thienel, 
ze spojrzeniem pełnym nadziei,

błogosławiona rosario schilling, 
wzmocniona pokutą,

błogosławiona sapientio Heymann, 
dziewico pełna mądrości,

Módlcie się za nami!
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Beatyfikacja s. Paschalis 
i dziewięciu towarzyszek

we wrocławskiej archikatedrze odbyły się uroczystości beatyfikacyjne dziesięciu sióstr elżbietanek. 
były w większości Ślązaczkami. Pracowały w różnych miejscach, opiekując się starszymi, chorymi, 
potrzebującymi. wierne swojemu powołaniu zamordowane zostały przez żołnierzy radzieckich 
„wyzwalających” tereny Śląska w 1945 r.

List	 do	 uczestników	 beatyfikacji	
przesłał	 prezydent	 RP	 Andrzej	 Duda.	
Uroczystościom	przewodniczył	ks.	kard.	
Marcello	Semeraro,	prefekt	Kongregacji	
Spraw	Kanonizacyjnych.

W	 liturgii	 udział	 brały	 licznie	 zgro-
madzone	 siostry	 elżbietanki	 z	 różnych	
stron	świata,	na	czele	z	matką	generalną	
s.	M.	Samuelą	Werbińską,	a	także	przed-
stawiciele	 innych	 zgromadzeń,	 ruchów	
i	 stowarzyszeń	 oraz	wierni	 świeccy,	 ze-
brani	także	przed	katedrą.

Na	początku	zebranych	powitał	me-
tropolita	wrocławski,	ks.	abp	Józef	Kup-
ny.	–	„Święci	nie	przemijają.	Święci	żyją	
świętymi	i	pragną	świętości”	–	zacytował	
słowa	 św.	 Jana	 Pawła	 II	 z	 pielgrzymki	
w	1999	r.	–	Dziś	tę	samą	radosną	wieść	
przyniósł	nam	Papież	Franciszek,	który	
pozwolił	na	beatyfikacje	s.	Paschalis	i	jej	
towarzyszek	–	powiedział.

Liturgia	 celebrowana	 była	 w	 języku	
łacińskim.	Czytania	podczas	liturgii	sło-
wa	były	w	języku	polskim	i	niemieckim.	
Ze	 względu	 na	 beatyfikację	 męczenni-
czek	zastosowano	czerwony	kolor	 litur-
giczny.

Hasło	 beatyfikacji	 dziesięciu	 mę-
czenniczek	elżbietańskich	brzmi:	„Wier-
ne	miłości”.

Żywoty	 nowych	 błogosławionych	
przeczytała	 elżbietanka,	 s.	Maria	Zabo-
rowska,	postulatorka	generalna.

Ksiądz	 kard.	 Marcello	 Semeraro,	
prefekt	 Kongregacji	 Spraw	 Kanoniza-
cyjnych,	odczytał	list	apostolski	Papieża	
Franciszka,	na	mocy	którego	dołączono	
męczenniczki	 do	 grona	 błogosławio-
nych:	„My,	Papież	Franciszek,	spełniając	
pragnienia	 naszego	 brata	 Józefa	 Piotra	
Kupnego,	 arcybiskupa	 wrocławskiego,	
jak	również	wielu	innych	braci	w	biskup-
stwie,	oraz	licznych	wiernych	świeckich	
za	 radą	 Kongregacji	 Spraw	 Kanoniza-
cyjnych	naszą	apostolską	władzą	zezwa-
lamy,	 aby	 czcigodne	 Służebnice	Boże	 s.	
Paschalis	Jahn,	w	świecie	Maria	Magda-
lena,	oraz	jej	dziewięć	towarzyszek,	mę-
czennice,	zakonnice	zgromadzenia	sióstr	
św.	Elżbiety,	które	poświęcone	Jezusowi,	

Boskiemu	Oblubieńcowi,	umiłowały	Go	
aż	 do	 przelania	 krwi	 i	 gorliwie	 uczciły,	
spiesząc	 z	 pomocą	 najuboższym	 –	 od-
tąd	były	nazywane	błogosławionymi.	Jak	
również,	 aby	 co	 roku	 ich	wspomnienie	
mogło	być	obchodzone	w	miejscach	i	w	
sposób	 określony	 przez	 prawo,	 miano-
wicie	dnia	11	maja”.

Po	odczytaniu	w	świątyni	rozległy	się	
brawa,	odśpiewano	„Gloria	Patri”	i	mia-
ło	miejsce	uroczyste	odsłonięcie	obrazu	
nowych	błogosławionych.

Następnie	 w	 procesji	 siostry	 elżbie-
tanki	przyniosły	do	ołtarza	dary	–	świe-
ce	 symbolizujące	 nowe	 błogosławione	
oraz	 kielich	 mszalny	 z	 1945	 r.	 Służył	
on	 do	 sprawowania	 Mszy	 św.	 w	 kapli-
cy	pw.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	
w	 Domu	 św.	 Elżbiety	 w	 Nysie.	 Został	
sprofanowany	 przez	 żołnierzy	 Armii	
Czerwonej,	 którzy	 najpierw	 używali	 go	
podczas	posiłków,	a	następnie	urządzili	
sobie	zabawę	polegającą	na	strzelaniu	do	
kielicha.	Widoczne	są	na	nim	liczne	śla-
dy	po	kulach.

–	 Patrząc	 na	 niego,	 w	 modlitewnej	
zadumie	pamiętajmy	o	oprawcach,	któ-
rzy	dopuścili	się	złych	czynów,	i	prośmy	
Boga,	 aby	 każdy	 szanował	 życie	 i	 god-
ność	drugiego	człowieka	–	modlono	się.

Za	beatyfikację	podziękowali	ks.	abp	
Józef	Kupny	i	s.	Maria	Zaborowska,	po-
stulatorka	generalna.

Ksiądz	 kard.	 Marcello	 Semeraro	
powiedział	 w	 homilii,	 że	 beatyfikowa-
ne	 dziś	 siostry	 elżbietanki	 były	 żywym	
uobecnieniem	mądrych	panien	z	ewan-
gelicznej	 przypowieści	 św.	 Mateusza,	
które	wyszły	na	spotkanie	Pana	z	zapalo-
nymi	lampami.	–	W	zamian	za	ich	wier-
ność	 i	 wytrwanie	 aż	 do	 przelewu	 krwi	
Bóg	dał	 im	wieniec	chwały,	z	czego	my	
sami	dzisiaj	się	radujemy	i	co	świętujemy	
–	zaznaczył	purpurat.

Zwrócił	 uwagę,	 że	 całe	 życie	 tych	
sióstr	 było	 prawdziwym	darem	 z	 siebie	
w	służbie	chorym,	maluczkim,	ubogim,	
najbardziej	 potrzebującym.	 Ich	 bez-
interesowna	 miłość	 była	 heroiczna	 do	
tego	stopnia,	że	nie	zdecydowały	się	na	
ucieczkę	przed	zbliżającą	 się	na	przeło-
mie	lat	1944-1945	Armią	Czerwoną.	I	to	
pomimo	wieści	o	jej	brutalności	i	okru-
cieństwach	 popełnianych	 przez	 żołnie-
rzy	na	mieszkańcach	Prus	Wschodnich.

Prefekt	 Kongregacji	 Spraw	 Kanoni-
zacyjnych	 zwrócił	 uwagę,	 że	 męczeń-
stwo	 dziesięciu	 elżbietanek	 przywodzi	
na	 myśl	 sytuacje,	 których	 doświadcza-
my	dzisiaj	w	Europie	XXI	wieku.	–	Są	to	
okoliczności,	w	których	–	widząc	sceny	
dokonywanej	 przemocy,	 gorzkiego	 ok-
rucieństwa,	 nieuzasadnionej	 nienawiści	
–	 odczuwamy	 pragnienie	 pokoju	 i	 bu-
dowania	 harmonii	 poprzez	 gesty	miło-
ści,	 otwartości,	 akceptacji	 i	 gościnności	
–	stwierdził	purpurat.

fot. Sebastian Borowski
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Ksiądz	 kard.	 Marcello	 Semeraro	
przypomniał	 też	 słowa,	 jakie	 skierował	
do	Polaków	Papież	Franciszek	w	związ-
ku	z	sytuacją	na	Ukrainie,	dziękując	im,	
że	jako	pierwsi	wsparli	Ukrainę,	„otwie-
rając	 swoje	granice,	 swoje	 serca	 i	drzwi	
swoich	domów	dla	Ukraińców	uciekają-
cych	przed	wojną”.

Kaznodzieja	 podkreślił,	 że	 pokój	
buduje	 się	 poprzez	 konkretne	 gesty	
bezinteresownej	 miłości,	 służy	 się	 mu	
oddaniem,	 wiernością	 i	 troską	 o	 in-
nych.	 –	 To	 jest	 konkretna	 odpowiedź,	
której	obok	modlitwy	każdy	z	nas	może	
udzielić	w	obliczu	tak	wielkiej	brutalno-
ści,	barbarzyństwa	i	niesprawiedliwości,	
których	 jesteśmy	 świadkami	 –	 wskazał	
ksiądz	 kardynał.	 Dodał	 przy	 tym,	 że	
nowe	 błogosławione	 są	 dla	 nas	 w	 tym	
momencie	doskonałym	przykładem.

Watykański	 hierarcha	 przypomniał	
także,	 że	 siostry	Paschalis	 Jahn	 i	 jej	 to-
warzyszki	 poprzez	 swoje	 męczeństwo	
chciały	 bronić	 dziewictwa	 i	 czystości.	
Przykład	nowych	błogosławionych	przy-
pomina	wszystkim,	a	zwłaszcza	młodzie-
ży,	 jakiej	miłości	 szuka	 serce	 człowieka	
–	 akcentował	 kaznodzieja.	 –	Wpatrując	
się	w	przykład	tych	dzielnych	i	szczerych	
kobiet,	 każdy	może	 odkryć,	 że	 jest	 po-
wołany	do	prawdziwej,	troskliwej	i	bez-
interesownej	miłości	–	podkreslił.

Jednocześnie	 zaznaczył,	 że	 przykład	
beatyfikowanych	 dziś	 sióstr	 elżbietanek	
mówi	 jasno	 o	 godności	 kobiety,	 któ-
ra	 w	 planie	 odkupienia	 ma	 największe	
uznanie	w	Najświętszej	Maryi	Pannie.	–	
Prosimy	Pana	za	 ich	wstawiennictwem,	
aby	światu	nigdy	więcej	nie	zabrakło	sza-
cunku	dla	kobiecości,	 równości	w	god-
ności	mężczyzny	i	kobiety	oraz	ochrony	
macierzyństwa	–	mówił.	

Na	 zakończenie	 ks.	 kard.	 Marcello	
Semeraro	zachęcił,	by	Matce	Bożej,	Kró-
lowej	Polski;	św.	Edycie	Stein	urodzonej	
właśnie	 we	Wrocławiu	 i	 dziesięciu	 no-
wym	 błogosławionym	 powierzać	 dzi-
siejsze	potrzeby,	 troski,	nadzieje	 i	nasze	
oczekiwania.	 –	 W	 sposób	 szczególny	
polecamy	 im	 dzisiaj	 naród	 ukraiński,	
migrantów	i	nasze	dążenie	do	pokoju	–	
powiedział	watykański	hierarcha.

Po	wyznaniu	wiary	siostry	elżbietan-
ki	z	różnych	krajów	odczytały	wezwania	
modlitwy	wiernych.	 Prośbę	 o	 pokój	 na	
Ukrainie	i	na	świecie	odczytano	w	języ-
ku	ukraińskim.

W	 procesji	 do	 ołtarza	 przyniesiono	
dary,	 oprócz	 hostii,	 wina	 i	 wody	 –	 dar	
prezydenta	 RP	 Andrzeja	 Dudy,	 obraz	

nowo	 błogosławionych	 męczenniczek,	
kwiaty,	monstrancję,	kielich	 i	 czerwony	
ornat.

Po	Komunii	św.	odśpiewano	uroczy-
ście	„Ciebie,	Boga,	wysławiamy”.

List	 prezydenta	 odczytał	 minister	
Adam	 Kwiatkowski,	 sekretarz	 stanu	
w	kancelarii	prezydenta	RP.

„Składam	 dziś	 uroczyste	 dziękczy-
nienie	 za	 beatyfikację	 s.	 Paschalis	 Jahn	
i	 towarzyszek.	 Choć	 relacje	 o	 ich	 mę-
czeństwie	 przejmują	 żalem	 i	 grozą,	 to	
jednak	w	duchu	najstarszej	tradycji	Koś-
cioła	 ośmielam	 się	 też	 wyrazić	 radość,	
że	powiększyły	one	grono	błogosławio-
nych.	 Ich	 związki	 z	 Dolnym	 Śląskiem	
rodzinne,	 odnoszące	 się	 do	 miejsca	
pełnionej	posługi	lub	miejsca	tragicznej	
śmierci	 sprawiły,	 że	 wierni	 metropolii	
wrocławskiej	 rozpoznali	w	 ich	 osobach	
nowe	 orędowniczki.	 Ufam,	 że	 ich	 kult	
rozszerzy	się	na	cały	nasz	kraj	i	poza	jego	
granice”	 –	 napisał	 prezydent	 Andrzej	
Duda.

Wskazał,	że	wyniesione	dziś	do	chwa-
ły	 ołtarzy	 siostry	 zakonne	dały	 świade-
ctwo	 niezłomnej	 wierności	 zakonnym	
ślubom	oraz	wartościom,	na	służbę	któ-
rym	oddały	wszystkie	swoje	siły.	„Z	god-
nością	 i	 zdumiewającą	 odwagą	 stanęły	
w	 obronie	 czci	 swojej	 oraz	 kobiet,	 któ-
rym	 groził	 najgorszy	 los,	 to	 znaczy	 je-
den	 z	 najgorszych	 rodzajów	 cierpienia	
i	pohańbienia,	jakich	może	doświadczyć	
człowiek.	Dzisiaj	chcemy	pamiętać	prze-
de	wszystkim	o	 ich	heroizmie	 i	 święto-
ści,	 jednak	okoliczności	 ich	śmierci	 siłą	
rzeczy	kierują	nasze	myśli	także	ku	ofia-
rom	 II	 wojny	 światowej,	 a	 szczególnie	
ku	działaniom	zbrojnym	prowadzonym	

w	 roku	 1945	 na	 obecnych	 zachodnich	
i	północnych	ziemiach	Rzeczypospolitej.	
W	 pamięci	 historycznej	 mieszkańców	
tych	 regionów	 trwa	 niezagojona	 rana.	
Jest	nią	wspomnienie	o	 zbrodniach,	 ja-
kich	żołnierze	Armii	Czerwonej	dopusz-
czali	 się	 na	 wielką	 skalę	 wobec	 kobiet,	
a	szczególnie	sióstr	zakonnych.	Niestety,	
to	niewypowiedziane	okrucieństwo	było	
więcej	 niż	 tolerowane	przez	 sowieckich	
dowódców.	Nasze	 serca	 i	umysły	w	na-
turalnym	odruchu	buntują	się	przeciwko	
rozpamiętywaniu	 tamtych	 straszliwych	
tragedii	sprzed	blisko	80	lat”	–	kontynu-
ował.

„Niestety,	choć	trudno	w	to	uwierzyć,	
historia	tego	barbarzyństwa	powtarza	się	
dzisiaj,	 teraz,	 na	 walczącej	 o	 wolność	
Ukrainie.	Na	domiar	 złego	 znów	dzieje	
się	 to	 pod	 znakiem	 czerwonej	 gwiazdy	
i	 wywieszanej	 miejscami	 flagi	 Związku	
Sowieckiego.	 Ufam,	 że	 pragnienie	 po-
koju,	 jedność	 i	 zdecydowanie	 ludzi	 do-
brej	 woli	 oraz	 ich	 radykalny	 sprzeciw	
wobec	 zła,	 jakim	 jest	 ta	 wojna,	 zyskają	
nową	 opatrznościową	 pomoc	 za	 wsta-
wiennictwem	 beatyfikowanych	 sióstr	
elżbietanek.	 Życzę	 wszystkim	 zgroma-
dzonym	 głęboko	 duchowego	 przeżycia	
tej	 uroczystości	 oraz	 nadziei	 na	 triumf	
dobra	w	dzisiejszym	świecie,	w	którym,	
jak	wierzymy,	nie	zabraknie	ludzi	sumie-
nia	oraz	bohaterów	na	miarę	s.	Paschalis	
Jahn	i	jej	towarzyszek”	–	zakończył	pre-
zydent.

Artykuł	 opublikowany	 na	 stronie:	
naszdziennik.pl

Przestrzelony Kielich Mszalny przez żołnierzy rosyjskich 
jest dzisiaj Relikwią Sióstr Męczenniczek
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z życia Parafii
PLAN PRACY DUSZPASTERSKIEJ

w PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY w Krzeszowie

Msze św. w niedzielę i święta:
•	 7.00	 –	Godzinki	ku	czci	
	 	 Niepokalanego	Poczęcia	NMP

•	 7.30	 –	Msza	św.	w	Krzeszowie
•	 9.00	 –	Msza	św.	w	Krzeszówku
•	 10.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie
•	 11.00	–	Msza	św.	w	Czadrowie
•	 12.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (w	II	niedzielę	miesiąca	–	Sakrament	Chrztu:	
	 	 nauka	przed	Chrztem	w	sobotę	
	 	 o	godz.	17.00	lub	18.00)

•	 17.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie

Msze św. w dni powszednie:
•	 7.00	 –	Msza	poranna
•	 12.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (tylko	w	okresie	od	1	maja	do	31	października)

•	 17.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (w	okresie	od	1	listopada	do	30	kwietnia)

•	 18.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (w	okresie	letnim	
	 	 od	1	maja	do	31	października)

Uroczystości i Nabożeństwa:
•	 Adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu	 od	 poniedziałku	
do	czwartku	od	7.30	do	12.00	(od	maja	do	października)

•	 Adoracja	całonocna	–	z	pierwszego	piątku	na	pierwszą	
sobotę	miesiąca	(przez	cały	rok)

•	 Siedmiodniowe	Jerycho	Różańcowe:	od	7	do	13	maja	
oraz	od	7	do	13	października

•	 Nabożeństwa	majowe	i	czerwcowe:	pół	godziny	przed	
wieczorną	Mszą	św.

•	 Koronka	 do	 św.	 Józefa:	w	 każdy	wtorek	 pół	 godziny	
przed	wieczorną	Mszą	św.	(oprócz	maja	i	czerwca)

•	 Nowenna	 do	 Matki	 Bożej	 Łaskawej:	 w	 każdą	 środę	
pół	 godziny	 przed	wieczorną	Mszą	 św.	 (oprócz	maja	
i	czerwca)

•	 Nabożeństwo	Fatimskie:	od	maja	do	października	każ-
dego	13.	dnia	miesiąca	godz.	18.00

•	 Nabożeństwo	do	 św.	Rity:	 każdego	22.	dnia	miesiąca	
godz.	17.00	lub	18.00

•	 Nabożeństwo	do	św.	Michała	Archanioła:	każdego	29	
dnia	miesiąca	o	godz.	17.00	lub	18.00

•	 Gorzkie	 Żale	 w	 każdą	 niedzielę	 Wielkiego	 Postu	
o	godz.	16.15

•	 Droga	 Krzyżowa	 –	 w	 każdy	 piątek	Wielkiego	 Postu	
o	godz.	16.30

•  W razie załatwienia pogrzebu	–	kancelaria	czynna	po	
zgłoszeniu	do	Księdza	Dyżurnego	w	parafii	(należy	do-
starczyć	Akt	Zgonu	z	Urzędu	Stanu	Cywilnego.	Wcześ-
niej	prosimy	o	skontaktowanie	się	z	panem	Marianem	
Zającem	–	odpowiedzialnym	za	prowadzenie	Cmenta-
rza	Parafialnego	w	Krzeszowie	i	Krzeszówku)

•  W sprawie Chrztu Dziecka	–	prosimy	o	dostarczenie	
z	 USC	 dokumentu	 urodzin.	 Rodzice	 chrzestni	 muszą	
być	praktykującymi	katolikami.	Zamiejscowi	chrzestni	
–	muszą	dostarczyć	odpowiedni	dokument	od	swojego	
ks.	Proboszcza	z	parafii	zamieszkania.	Chrzty	na	Mszy	
św.	są	zaplanowane	zawsze	w	drugą	niedzielę	miesiąca.

•  W  sprawach  zawarcia  Sakramentu  Małżeństwa	 –	
nupturienci	 najpierw	 przed	 przybyciem	 do	Kancelarii	
Parafialnej	 proszeni	 są	 o	 zrealizowanie	 Nauk	 Przed-
małżeńskch.	 Nauki	 dla	 Narzeczonych	 w	 Krzeszowie	
odbywają	się	raz	w	roku	(na	przełomie	lutego	i	marca),	
informacje	na	temat	tych	terminów	znajdują	się	na	stro-
nie	 internetowej:	 www.opactwo.eu.	 Narzeczeni	 mogą	
zrealizować	Nauki	Przedmałżeńskie	również	w	parafii	
miejsca	obecnego	zamieszkania.

Do życia Liturgią Wspólnoty zapraszają:
ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa,
ks. Łukasz Toporek – wikariusz parafii
oraz Księża Rezydenci – ks. Jerzy Jerka 
  i ks. Ludwik Solecki

Kancelaria Parafialna czynna 
we wtorki od godz. 16.00 do 17.30, 
oraz w soboty do godz. 8.00 do 9.00.

tel. +48 75 742 35 92

Kancelaria nieczynna w Święta 
i Uroczystości Kościelne.
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MODLiTwa

Panie Jezu chryste Ukrzyżowany i zmartwychwstały, Ty umocniłeś bło-
gosławioną Marię Paschalis i Towarzyszki do złożenia swego życia w ofie-
rze. broniąc kobiecej godności i czystości oraz pełniąc czynny miłosier-
dzia, dochowały ci one wierności aż do przelania krwi. niech przykład 
ich życia zachęca nas do wielkodusznej służby bliźnim oraz gorliwego 
wypełnienia Twoich przykazań. za ich wstawiennictwem udziel nam ła-
ski, o którą cię z ufnością prosimy... (tutaj podać swoją prośbę)
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. amen.

Ojcze nasz... zdrowaś Maryjo... chwała Ojcu...

błogosławione Męczenniczki
M. Paschalis i iX Towarzyszek

ze zgromadzenia sióstr św. elżbiety



Pierwsza Komunia święta 29 maj 2022 r.
fot. hubert cyran


